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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR.

Autos nº 5048967-66.2015.404.7000

PIC nº1.25.000.003993/2015-31

Classificação no EPROC: Sigiloso (Interno Nível 4)

Classificação no ÚNICO: Confidencial

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da República signatários,
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparece perante Vossa Excelência, para
requerer a prisão preventiva e a busca e apreensão em face de  RONAN MARIA PINTO, CPF
09760717115,  nascido  em 06/05/1953,  com residência  na  rua  Dona  Carlota,  262,  ap.  51,  Vila
Bastos, CEP 09040250, Santo André e pessoas físicas e jurídicas a ele relacionadas pelos motivos
que passa a expor.

1. Relatório.

Trata-se de investigação originária de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao Grupo Schahin
e a JOSE CARLOS BUMLAI, suspeitas de participação num esquema de corrupção envolvendo a
contratação da SCHAHIN como operadora do navio-sonda Vitoria 10.000 da PETROBRAS, com a
concessão de vantagem indevida a empregados da PETROBRAS e ao Partido dos Trabalhadores.

Após  as  colaborações  premiadas  de:  1)  EDUARDO  VAZ  MUSA,  ex-gerente  da  área
internacional  e  ex-subordinado  de  NESTOR  CERVERÓ  (Anexos  40  e  41);  2)  FERNANDO
SOARES, ex-operador de propina da área internacional (Anexo 43); e 3) SALIM SCHAHIN, ex-
diretor do Banco SCHAHIN (Anexo 44), desvelou-se um outro grande esquema de pagamento de
vantagem  indevida  para  a  viabilização  da  contratação  da  SCHAHIN  ENGENHARIA  como
operadora do navio-sonda VITORIA 10.000.

Em síntese, segundo EDUARDO COSTA VAZ MUSA, inicialmente,  em 2006, houve a
realização de um estudo para a contratação da sonda PETROBRAS 10.000, que foi construída pela
SAMSUNG  mediante  o  pagamento  de  vantagem  indevida  ao  diretor  NESTOR  CERVERÓ  e
diversas outras pessoas ligadas a área internacional da PETROBRAS.

Na  sequência,  em 2007,  a  SAMSUNG  se  ofereceu  para  construir  uma  nova  sonda,  a
VITORIA 10.000, mais uma vez por intermédio do pagamento de vantagem indevida, sendo que o
mesmo estudo utilizado para a primeira sonda embasou a contratação da segunda.

Após  a  definição  de  que  a  sonda  VITORIA 10.000  seria  efetivamente  construída  pela
SAMSUNG e adquirida pela PETROBRAS, passou-se a deliberar que empresa seria responsável
pela operação do navio-sonda. 
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Conforme declarado por EDUARDO MUSA, o ex-diretor NESTOR CERVERÓ, desde o
início das tratativas para a contratação da operadora do navio-sonda VITORIA 10.000, informou
que já havia sido decidido por uma orientação vinda “de cima” que a empresa escolhida seria a
SCHAHIN  ENGENHARIA,  sendo  que  tal  contratação  se  devia  à  necessidade  de  “quitar”  um
empréstimo  contraído  por  JOSE CARLOS BUMLAI  junto  ao  Banco  SCHAHIN que  teria  por
destino  o pagamento de dívidas  do Partido  dos  Trabalhadores  – PT (Anexos 41 e  42).  MUSA
acrescentou que após a saída de NESTOR CERVERÓ, JORGE LUIZ ZELADA deu seguimento ao
intento ilícito, empenhando esforços para aprovação da SCHAHIN na diretoria executiva.

A partir da quebra de sigilo bancário e fiscal, bem como com os documentos trazidos pelo
colaborador  SALIM  SCHAHIN,  comprovou-se  que,  em  2004,  o  empresário  JOSE  CARLOS
MARQUES BUMLAI contraiu um mútuo de R$ 12,176 milhões do Banco SCHAHIN. Os valores
foram disponibilizados ao mutuário no dia 21/10/2004, sendo que, no mesmo dia, o montante foi
transferido  para  o  FRIGORIFICO  BERTIN  LTDA  (atual  TINTO  HOLDING  CNPJ
nº1597168000199)  por  intermédio  de  duas  TEDs  de  R$  6  milhões  (Anexo  45).  Na  época  o
Frigorífico BERTIN era administrado por SILMAR BERTIN (015.751.668-7) (Anexo 46).

Posteriormente, segundo o colaborador SALIM SCHAHIN, no último trimestre de 2006,
sabendo que a PETROBRAS iria contratar uma operadora para o navio-sonda VITORIA 10.000,
surgiu a ideia de quitar o débito com a contratação da SCHAHIN para operação da embarcação.
Para isso, o colaborador SALIM SCHAHIN procurou JOÃO VACCARI NETO a fim de conseguir
apoio político da cúpula do Partido dos Trabalhadores para viabilizar a contratação da empresa pela
PETROBRAS.

Na  mesma  época,  o  denunciado  JOSE  CARLOS  BUMLAI  procurou  o  colaborador
FERNANDO BAIANO SOARES para conseguir  influência na área internacional  da companhia
com o intuito de emplacar o contrato da SCHAHIN. Segundo SOARES, desde o final de 2004,
BUMLAI vinha tentando implementar o projeto da SCHAHIN na PETROBRAS com a finalidade
de saldar este débito. Salientou também que houve dificuldades para aprovação da contratação da
SCHAHIN na diretoria executiva em virtude da possível incapacidade financeira da empresa (a qual
acabou  se  confirmando  na  execução  do  contrato),  sendo  que  JOSE  CARLOS  BUMLAI  teria
intercedido diretamente junto a JOSE GABRIELI e ao então presidente LULA para conseguir a
aprovação da parceria.

As negociações se estenderam por pouco mais de dois anos até que o contrato principal
entre a PETROBRAS e a SCHAHIN foi assinado em 28 de janeiro de 2009. Em 27 de janeiro de
2009, um dia antes da assinatura da referida avença, BUMLAI firmou um instrumento de transação
ideologicamente  falso  para  quitação  parcelada  durante  todo  ano  de  2009  do  débito  com  a
Securitizadora SCHAHIN. A negociação envolveu também uma simulação de dação de pagamento
de notas  promissórias  relacionadas  a  uma venda de  embriões  de JOSE CARLOS BUMLAI às
Fazendas de propriedade da família SCHAHIN. Participaram da “quitação” o filho de BUMLAI,
MAURICIO DE BARROS BUMLAI, e a esposa deste, CRISTIANE DODERO BUMLAI.

O fato é que esta  “quitação” dada pela Securitizadora SCHAHIN para JOSE CARLOS
BUMLAI foi ideologicamente falsa porque jamais houve a entrega de quaisquer embriões de gado
de elite pelo pecuarista, servindo apenas para dar aparência legítima ao pagamento do empréstimo
dado pelo Banco SCHAHIN a AGRO CAIEIRAS e viabilizar a contratação da Sonda VITORIA
10.000.

Ouvido perante a Polícia Federal, JOSE CARLOS BUMLAI, inicialmente, refutou qualquer
responsabilidade  nos  fatos.  Ao  ser  confrontado  com  os  documentos  apreendidos  na  busca  e
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apreensão, o pecuarista acabou fazendo uma espécie de confissão qualificada e parcial dos fatos
narrados,  admitindo  a  veracidade  de  algumas  imputações,  negando,  todavia,  a  participação  de
terceiros envolvidos e as consequências jurídicas dos ilícitos (Anexos 2 e 3-p. 10).

A denúncia referente a estes fatos foi protocolada nos autos nº 5061578-51.2015.4.04.7000
em tramitação neste juízo. Nele, foram denunciados JORGE LUIZ ZELADA, MILTON SCHAHIN,
FERNANDO SCHAHIN e SALIM SCHAHIN, NESTOR CERVERÓ, EDUARDO MUSA, JOSE
CARLOS BUMLAI, MAURICIO DE BARROS BUMLAI, FERNANDO SOARES, CRISTIANE
DODERO BUMLAI e JOÃO VACCARI NETO pelos crimes de corrupção ativa e passiva, gestão
fraudulenta e lavagem de dinheiro envolvendo a contratação da operadora do navio-sonda VITORIA
10.000.

Com o prosseguimento das diligências investigativas, constatou-se que parte desses valores
se  destinaram ao empresário  RONAN MARIA PINTO,  de  Santo  André,  o  qual  foi  auxiliado
diretamente por  SILVIO JOSE PEREIRA, ex-secretário geral do PT, sendo que é necessária a
decretação da prisão preventiva dessas pessoas pelas razões a seguir expostas.

Em breve, é o relatório.

2. Fundamentação

2.1 O Caminho do dinheiro

Como já salientado, em 2004, o empresário JOSE CARLOS MARQUES BUMLAI contraiu
um mútuo de R$ 12,176 milhões do Banco SCHAHIN que se destinava ao pagamento de assuntos
de interesse do Partido dos Trabalhadores. Pelo Partido dos Trabalhadores, de acordo com o relato
do colaborador SALIM SCHAHIN e da testemunha SANDRO TORDIN, participaram diretamente
da concessão do empréstimo DELUBIO SOARES e JOSE DIRCEU.

A partir  da quebra de sigilo  bancário e  fiscal  decretada nesta  investigação,  foi  possível
constatar que, em 21/10/2004, no mesmo dia em que recebeu os recursos do Banco SCHAHIN em
sua  conta-corrente,  JOSE  CARLOS  BUMLAI  transferiu  integralmente  os  valores  para  o
FRIGORÍFICO BERTIN. 

BUMLAI afirmou:

QUE o INTERROGANDO solicitou a NATALINO BERTIN, que era seu
amigo de longa data, que recebesse o valor do empréstimo em sua conta e,
posteriormente, efetuasse as transferências de acordo com as determinações
de SANDRO TORDIN; QUE o INTERROGANDO não tinha ciência de
quem  receberia  o  dinheiro  após  este  ser  depositado  nas  contas  do
FRIGORÍFICO BERTIN;  QUE NATALINO BERTIN também não tinha
ciência  de  quem  eram  os  reais  beneficiários  do  empréstimo,  tendo  ele
apenas  aceito  o  pedido  do  INTERROGANDO;  QUE  a  relação  dos
beneficiários  dos  depósitos  a  serem  realizados  pelo  FRIGORIFICO
BERTIN foi passada diretamente ao setor financeiro da empresa; QUE crê
que  GILSON  TEIXEIRA foi  o  funcionário  do  GRUPO  BERTIN  que
recebeu  a  relação  de  beneficiários,  a  qual,  repita-se,  foi  repassada  por
SANDRO TORDIN; 
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Na  sequência,  ao  chegar  no  FRIOGORÍFICO  BERTIN,  os  valores  passaram  a  ser
destinados aos verdadeiros destinatários por intermédio de operações de ocultação de capitais que
tinham por objetivo encobrir a origem e destino dos valores. 

Ouvido, NATALINO BERTIN negou qualquer conhecimento acerca dos fatos (Anexo 73).

A partir do acesso aos dados de quebra de sigilo bancário, foi possível rastrear parte do
destino final do dinheiro. 

Do total  de  R$ 12 milhões  transferidos,  foi  possível  identificar  que o montante  de  R$
6.028.000,00 foi transferido do FRIOGORÍFICO BERTIN para a REMAR AGENCIAMENTO E
ASSESSORIA LTDA, CNPJ Nº 16144961704:

O responsável pela empresa REMAR, OSWALDO VIEIRA FILHO, foi ouvido (Anexo
55, p. 11)  e afirmou que, por indicação de LUIZ CARLOS CASANTE (empresário de São Paulo),
elaborou dois contratos de mútuo no valor de R$ 6 milhões: 1) o primeiro com a empresa 2S de
MARCOS VALÉRIO; 2) o segundo com a EXPRESSO NOVA SANTO ANDRE. Acrescentou que
a 2S não transferiu valores para a REMAR. Assim, houve transferência de recursos tão somente da
sua empresa REMAR para a EXPRESSO NOVA SANTO ANDRE e outras pessoas indicadas por
RONAN  MARIA PINTO.  Afirmou  que  não  houve  devolução  de  recursos  emprestados  pela
EXPRESSO NOVA SANTO ANDRE, confirmando, ainda, que para realizar a operação receberia
uma comissão “spread” de 5% que seria divida com LUIZ CARLOS CASANTE.

Juntou documentação comprobatória do pagamento a LUIZ CARLOS CASANTE da sua
parte da comissão (Anexo 55, p. 11):

QUE Questionado a  respeito  da  sua  participação no quadro  societário  da
REMAR AGENCIAMENTO E ASSESSORIA e qual a atividade exercida
pela empresa, respondeu QUE antes de seu divórcio o depoente tinha 98%
das quotas desta empresa e sua ex-esposa 2%, sendo que o depoente era o
responsável  pela  administração  da  sociedade;  QUE  a  empresa  fazia  a
intermediação, compra e venda referente a precatórios e direitos creditórios,
consistindo basicamente em uma sociedade de negócios creditórios; QUE a
sede da empresa não ficava no seu endereço residencial,  tendo sede numa
sala comercial  no município de Rio Bonito,  posteriormente transferindo a
sede  para  o  Rio  de  Janeiro  (capital);  QUE o  depoente  tinha  apenas  um
funcionário  registrado  na  época  dos  fatos  (outubro  de  2004),  sendo  uma
secretária,  além do contador;  QUE a empresa sempre teve funcionamento
efetivo  e  atualmente  conta  com sete  funcionários;  QUE arguido  sobre  a
afirmação de SALUA SACCA VIEIRA, ex-mulher do depoente, de que não
houve consentimento na sua participação no quadro societário da empresa
REMAR, e que também não tem conhecimento das atividades da empresa,
respondeu QUE a ex-esposa do depoente tinha conhecimento da empresa,
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sendo que após a  separação criou  uma animosidade  muito  grande com o
depoente;  Indagado  sobre  sua  relação  com  MARCOS  VALÉRIO
FERNANDES DE SOUZA, respondeu QUE não conhece esta pessoa; QUE
o depoente tem um amigo chamado LUIZ CARLOS CASANTE, que é o
dono da empresa chamada VIA INVESTE em São Paulo, que se trata de uma
empresa  de  fomento  mercantil;  QUE  esta  pessoa  de  LUIZ  CARLOS
CASANTE propôs ao depoente um negócio de R$ 6 milhões com um cliente
e que este negócio daria uma comissão “spread” de 5% ao depoente; QUE
LUIZ  CARLOS  CASANTE  explicou  que  este  cliente  tinha  que  remeter
recursos para uma determinada empresa em SANTO ANDRE e não poderia
fazer  diretamente,  sendo  que  o  depoente  não  sabia  a  razão  desta
impossibilidade, que também não foi explicada por LUIZ CARLOS; QUE,
todavia, LUIZ CARLOS afirmou que este cliente tinha um litígio com um
ex-sócio  e  o  depoente  acreditou  que  poderia  ser  por  esta  razão;  QUE
inicialmente imaginou que o cliente de LUIZ CARLOS CASANTE era a 2S,
tomando conhecimento posteriormente que o cliente era o FRIGORÍFICO
BERTIN; QUE LUIZ CARLOS CASANTE propôs este negócio desde que o
depoente  aceitasse  dividir  a  comissão  “spread”  de  5%  com  ele  (LUIZ
CARLOS),  o  que  ao  final  foi  feito,  tendo  o  depoente  transferido  R$
150.000,00  para  CASANTE  por  transferência  bancária;  QUE  LUIZ
CARLOS  CASANTE  elaborou  o  contrato,  explicando  que  os  recursos
passariam  pela  empresa  do  depoente  e  automaticamente  teriam  que  ser
repassados para o senhor RONAN MARIA PINTO; QUE o depoente recebeu
entre  sete  e  oito  transferências  que  totalizaram  aproximadamente  R$
6.030.000,00 (SEIS MILHÕES E TRINTA MIL REAIS), o que daria cerca
de R$ 6 milhões líquidos, descontado o CPMF; QUE o depoente  fez dois
contratos de mútuo de R$ 6 milhões: 1) o primeiro com a empresa 2S, em
que  a  REMAR  era  mutuária;  e  2)  um  outro  contrato  de  mútuo  com  a
EXPRESSO  NOVA SANTO  ANDRE,  em que  a  REMAR era  mutuante;
QUE após a assinatura do contrato, RONAN MARIA PINTO passou a enviar
mensagens  em  fac  símile  para  o  depoente  com  instruções  sobre  onde
depositar estes valores; QUE se recorda que RONAN determinou remessas
para MERCEDES e INDUSCAR; QUE, passados uns trinta dias depois do
empréstimo, LUIZ CARLOS CASANTE entregou ao depoente um pacote
com notas promissórias assinadas por RONAN MARIA PINTO referentes ao
pagamento deste mútuo em que RONAN MARIA PINTO prometia pagar R$
6 milhões a REMAR; QUE essas promissórias serviam de garantia para o
empréstimo;  QUE,  quando  o  depoente  fez  a  cobrança  do  primeiro
vencimento  do  mútuo  que  não  foi  adimplido,  RONAN  MARIA PINTO
afirmou  ao  depoente  que  iria  acertar  diretamente  com  o  FRIGORIFICO
BERTIN; QUE o depoente repassou a informação de que RONAN MARIA
PINTO iria acerta a dívida de forma direta com o FRIGORIFICO BERTIN,
sendo que LUIZ CARLOS CASANTE orientou o depoente a devolver estas
notas  promissórias  a  RONAN  MARIA PINTO  sob  o  argumento  de  que
RONAN MARIA PINTO acertaria de forma direta com o FRIGORÍFICO
BERTIN; QUE algum tempo depois disso, aproximadamente vinte dias, o
depoente recebeu um telefonema de RONAN MARIA PINTO marcando um
encontro; QUE neste encontro, o depoente entregou estas notas promissórias
a  RONAN MARIA PINTO,  oportunidade  em que  ficou  conhecendo  ele;
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QUE o  encontro  ocorreu  por  volta  de  fevereiro/março  de  2005   em um
restaurante  no  final  da  Avenida  Paulista,  local  escolhido  por  RONAN
MARIA PÍNTO;  QUE  o  depoente  se  contactou  com  RONAN  MARIA
PINTO  por  telefone,  imaginando  que  ainda  tem  anotado  algumas
informações  da  época,  como o  telefone  de  RONAN MARIA PINTO e  a
companhia aérea que o depoente utilizou para se dirigir até SÃO PAULO;
QUE o depoente não teve nenhuma relação com o FRIGORÍFICO BERTIN,
sendo que a contabilidade da REMAR não registrou a entrada desses R$ 6
milhões, o que gerou uma autuação da Receita Federal, tendo em conta que
havia registro formal da saída dos valores, mas inexistia qualquer registro de
entrada;  QUE  sobre  o  contrato  entre  a  REMAR  e  a  empresa  2  S
PARTICIPAÇÕES no valor de 6 milhões de reais assinado pelo depoente,
respondeu que quem lhe trouxe este contrato para assinar foi a pessoa de
LUIZ CARLOS CASANTE;  QUE o  depoente  imaginou  que  os  recursos
viriam  da  2S  PARTICIPAÇÕES,  sendo  que,  posteriormente,  quando  foi
efetuar  a  cobrança  a  RONAN  MARIA PINTO  da   primeira  parcela  em
atraso,  tomou  conhecimento  que  os  valores  eram   do   FRIGORIFICO
BERTIN, o que se corroborou pelo extrato que o depoente consultou após
este fato;  (...)

Coincidentemente, durante a Operação Lava Jato, foi apreendida a minuta de contrato no
escritório  de  MEIRE  POZZA de  empréstimo  de  R$  6.000.000,00  entre  a  empresa  REMAR
AGENCIAMENTO  E  ASSESSORIA,  de  propriedade  de  OSWALDO  RODRIGUES  VIEIRA
FILHO, e a empresa 2S, de MARCOS VALERIO.

LUIZ CARLOS CASANTE foi ouvido (Anexo 72) e admitiu parcialmente sua participação
nos fatos, imputando a responsabilidade principal a OSWALDO e ENIVALDO QUADRADO, não
trazendo informações  relevantes.  ENVIVALDO QUADRADO também foi  ouvido e  não trouxe
informações relevantes, alegando que o responsável pela operação foi MARCOS VALERIO (Anexo
55, p. 4).

Conforme  ITEM  n.  170  dos  autos  de  apreensão,  consta  um  envelope  da  ARBOR
CONTÁBIL com as anotações “Enivaldo” e “confidencial” e dentro o referido contrato no valor de
R$ 6.000.000,00 (Anexo 18):1

1 Autos nº 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL51
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No contrato entre a 2S e a REMAR há uma cláusula muito específica. No parágrafo novo
está expresso que “fica estipulado que o presente contrato será rescindido de pleno direito sem
qualquer ônus para as partes, caso seja descumprido qualquer cláusula do Contrato de Mútuo no
qual a REMAR AGENCIAMENTO E ASSESSORIA LTDA, figura como mutuante e a empresa
EXPRESSO NOVA SANTO ANDRE LTDA, como mutuário.”

Assim, havia uma ligação entre o contrato de mútuo que seria firmado entre a REMAR e a
2S e um possível  contrato de mútuo que foi  firmado entre  a  REMAR e a  EXPRESSO NOVA
SANTO ANDRE, sendo tal fato confirmado por OSWALDO VIEIRA RODRIGUES que juntou o
contrato entre a REMAR e a EXPRESSO NOVA SANTO ANDRE (Anexo 55, p. 49).

A data do contrato,  22/10/2004, coincide com a da transferência de R$ 6.028.000,00 da
BERTIN para a REMAR que ocorreu entre 27/10/2004 e 8/11/2004. 

De fato, a partir do depoimento de OSWALDO VIEIRA, constatou-se que as transferências
entre a REMAR e a EXPRESSO NOVA SANTO ANDRE foram legitimadas por um contrato de
mútuo  trazido  aos  autos  por  OSWALDO  VIEIRA, que  tinha  apenas  a  função  de  justificar
contabilmente o repasse, em tipologia típica de lavagem de capitais.

Finalmente, após chegar na REMAR AGENCIAMENTO E ASSESSORIA, a maior parte
do  valor  de  R$  6.028.000,00  correspondente  a  R$  5.673.569,21,  foi  transferida  direta  ou
indiretamente,  para o empresário  RONAN MARIA PINTO,  sendo que a diferença foi dividida
entre OSWALDO VIEIRA e LUIZ CARLOS CASANTE como “spread” pela  intermediação da
operação:
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Desse valor de R$ 5.673.569,21, o montante de R$ 2.943.407,91 foi repassado diretamente
para  a  empresa  EXPRESSO  NOVA SANTO  ANDRE,  de  propriedade  de  RONAN  MARIA
PINTO,  sendo  que,  após  esses  recebimentos,  a  Expresso  Nova  Santo  André  realizou  seis
transferências diretas de aproximadamente R$ 210.000 para as contas de MAURY DOTTO como
pagamento pela venda das ações do Diário do Grande ABC (Anexo 52, p. 92/93/94). A pessoa de
MAURY CAMPOS DOTTO foi identificada como sendo o acionista  que vendeu o controle do
Jornal Diário do Grande ABC para RONAN MARIA PINTO durante o ano de 2004. 

Das contas da REMAR, a pedido de RONAN MARIA PINTO (Anexo 55, p. 77) houve
uma transferência direta para MAURY DECAMPOS DOTTO no valor de R$ 210.000,00:

Conforme as declarações de Imposto de Renda de RONAN MARIA PINTO, em outubro
de 2004, este adquiriu 38,83% das quotas do Diário do Grande ABC de MAURY DE CAMPOS
DOTTO  por  intermédio  de  empréstimo  recebido  da  Expresso  Nova  Santo  André  no  valor  de
R$3.652.000,00.  Neste  mesmo  ano,  mais  precisamente  em 30  de  abril  de  2004,  MAURY DE
CAMPOS DOTTO teria adquirido a participação acionária da família POLESI, que era encabeçada
por FAUSTO POLESI e ALEXANDRE POLESI2 (Anexo 19).

Na mesma declaração de imposto de renda do ano-base 2004, RONAN MARIA PINTO
declarou que adquiriu mais 20,17% das ações do Jornal Diário do Grande ABC, sendo 13.403%
ações adquiridas da ROTEDALI SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA (que pertencia à família do
próprio RONAN  MARIA PINTO)  e  6.767%  das  ações  adquiridas  da  Expresso  Nova  Santo,
também de  RONAN MARIA PINTO,  por  assunção  de  dívida  de  DAISY DOTTO,  KEYNES
DOTTO, KATIA DOTTO E KELLER DOTTO, sendo R$ 2.178.218,69 referente ao exercício de
2003 e R$1.053.271,76 referente ao exercício de 2004.

Ouvido, MAURY DE CAMPOS DOTTO (Anexo 52, p. 14) confirmou a venda do jornal
DIÁRIO DO GRANDE ABC para RONAN MARIA PINTO. Afirmou que comprou as quotas de
2 Disponível  no  site  http://www.dgabc.com.br/Noticia/278773/nova-fase-marca-46-anos-do-diario acessado  em
16/12/20015.
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FAUSTO  POLESI  e  no  mesmo  ato  já  revendeu  as  ações  para  RONAN  MARIA PINTO,  a
prestações. Disse que o valor de venda de R$ 6 milhões se referia a 20% das quotas do periódico.
Não soube explicar as mencionadas discrepâncias nas declarações de imposto de renda. Confirmou,
ainda,  que  o  JORNAL DIÁRIO  DO  GRANDE ABC divulgou  notícias  relacionando  RONAN
MARIA PINTO como investigado pela morte de CELSO DANIEL. Acrescentou, por fim, que
RONAN MARIA PINTO,  ao obter  o  controle  acionário do JORNAL DIÁRIO DO GRANDE
ABC, fez mudanças em duas áreas chaves: 1) na pessoa responsável pelo editorial; e 2) na pessoa
responsável pela área administrativa:

QUE o declarante fundou o Jornal Diário do Grande ABC em maio de 1958
juntamente com FAUSTO POLESI, EDSON DOTTO e  ANGELO PUGA;
QUE  atualmente  o  jornal  é  o  maior  da  região  do  Grande  ABC  (sete
municípios);  QUE  o  JORNAL  está  sediado  em  Santo  André  na  rua
Catequese,562, Centro; QUE o declarante sempre se dedicou mais à área
comercial,  enquanto  FAUSTO  POLESI  ficava  responsável  pela  linha
editorial;  QUE atualmente o depoente não possui mais nenhuma ação do
DIÁRIO  GRANDE  ABC,  sendo  que  o  filho  do  declarante,  EVERSON,
ainda possui  algumas  ações;   QUE as  controvérsias  na administração do
periódico começaram com a chegada de ALEXANDRE POLESI, filho de
FAUSTO POLESI, que tinha um estilo diferente de trabalhar do depoente;
QUE  o ápice destes problemas ocorreu por volta de 2003/2004, sendo tais
transtornos  relatados  a  FAUSTO POLESI;  QUE em razão desses  atritos,
FAUSTO POLESI começou a pensar em vender a sua participação no jornal;
QUE RONAN PINTO havia comprado 20% das ações do jornal em 2001,
referentes às ações do irmão falecido do depoente, EDSON DOTTO; QUE
os herdeiros de EDSON não tinham interesse de permanecer com o jornal,
razão pela qual venderam as ações para RONAN MARIA PINTO, que, nesta
época,  [RONAN] não tinha nenhum poder de mando no periódico; QUE
RONAN  MARIA  PINTO,  uma  vez  sabendo  que  FAUSTO  POLESI
intentava vender suas ações, se interessou em comprá-las; QUE FAUSTO
POLESI  afirmou  que  não  venderia  a  RONAN  MARIA PINTO  porque
preferia vender para o depoente de quem tinha certeza que receberia; QUE
então  o  depoente  comprou  as  ações  de  FAUSTO  POLESI  que
correspondiam a aproximadamente 40% do total de ações do jornal em abril
de 2004, vendendo-as no mesmo dia para RONAN MARIA PINTO, que
passou a ter o controle acionário do jornal com 60% das ações, tendo em
conta que ele já tinha 20% das ações; QUE 40% das ações da FAUSTO
POLESI foi vendido por R$ 12 milhões, sendo a primeira parcela no valor
de  R$  1,5  milhão  na  assinatura;  duas  parcelas  de  R$  450.000,00,  uma
parcela de R$ 208.5000, seguidos de 45 parcelas de R$ 208.7000 mensais
subsequentes, conforme o contrato trazido pela defesa; QUE essas parcelas
foram adimplidas conforme comprovantes trazidos pelo declarante; QUE  a
venda  das  ações  de  MAURY  DOTTO  para  RONAN  MARIA  PINTO
ocorreu no mesmo dia e nas mesmas condições; QUE FAUSTO POLESI
sabia que o depoente venderia as ações para RONAN MARIA PINTO na
sequência; QUE o depoente não possuía dinheiro para comprar essas ações,
sendo  que  RONAN  MARIA PINTO  pagava  o  depoente  e  o  depoente
endossava  para  FAUSTO  POLESI;  QUE  o  depoente  trouxe  todos  os
depósitos identificados envolvendo esta operação; QUE, indagado acerca do
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recebimento de R$ 210.000,00 na sua conta-corrente da empresa REMAR
no dia 8/11/2004, o depoente afirma que não tinha conhecimento que este
depósito  tinha  sido  feito  pela  REMAR;  QUE  não  conhece  a  versão  de
MARCOS VALERIO de que o jornal foi adquirido para parar de veicular
notícias sobre a morte de CELSO DANIEL; QUE na época do assassinato
de CELSO DANIEL, saíram várias matérias referentes ao caso, sendo que
algumas delas veiculavam RONAN MARIA PINTO porque ele estava sendo
investigado pela  POLÍCIA CIVIL na época;  QUE na época da morte  de
CELSO DANIEL, as seguintes pessoas comandavam o editorial do jornal:
1) entre 2002 e 2003 IRINEU MASIERO; 2) 2004 ANTONIO XIMENES
(começando em 30/06/2004)  DANIEL LIMA (Começando em 30/12/2004);
3) 2005-2007 PAULA FONTENELLE; 4) 2008-2011 LOLA NICOLÁS; 5)
2011 até o presente momento SERGIO VIEIRA; QUE tem certeza absoluta
que a partir de PAULA FONTENELLE, todos os responsáveis pelo editorial
do jornal foram contratados por RONAN MARIA PINTO; QUE em relação
a  ANTONIO XIMENES e  DANIEL LIMA que  foram responsáveis  pela
editorial do periódico em 2004, acredita que é provável que tenham sido
indicado por RONAN MARIA PINTO, mas não tem certeza; QUE a venda
das  ações  para  RONAN MARIA PINTO ocorreu  em 30/04/2004,  mas  a
efetiva assembleia que transferiu as ações ocorreu em 19/11/2004, sendo que
o registro  desta  assembleia  na  Junta  Comercial  somente  foi  feito  no  dia
28/04/2006; QUE embora RONAN MARIA PINTO fosse o controlador de
direito do jornal desde o final de abril de 2004,  até 2007 ele pouco aparecia
na sede da empresa; QUE o depoente não sabe a razão pela qual RONAN
MARIA PINTO queria ser acionista majoritário do jornal, imaginando que
poderia ser por razões de status social;  QUE embora RONAN MARIA
PINTO não exercesse o controle do jornal pessoalmente, nomeava duas
pessoas de confiança lá dentro:  uma na redação,  que desde 2005 foi
PAULA  FONTENELLE  e  uma  na  administração,  ILSON
MORANDI,gerente administrativo; QUE em 2007 o depoente vendeu os
40% remanescentes de suas ações para RONAN MARIA PINTO pelo valor
de R$ 12 milhões; QUE neste contrato era previsto um sinal de R$ 300 mil;
sete parcelas de R$ 100 mil; quatro parcelas de R$ 150.000; 12 parcelas de
R$ 200.000,00; 32 parcelas de R$ 250.000; todas mensais e subsequentes;
QUE os  pagamentos  ocorreram regularmente  até  30/05/2008,  sendo  que
posteriormente  houve  inadimplemento  e  renegociações;  QUE  as  doze
parcelas  de  R$  200  mil  e  as  32  de  R$  250.000  foram objeto  de  várias
renegociações,  sendo  que  parte  deste  valor  foi  recebido  por  um imóvel
consistente a construção da oficina gráfica do JORNAL DIARIO GRANDE
ABC  situada na rua Sacadura Cabral, bairro Sacadura Cabral, Santo Andre;
QUE este imóvel foi recebido por cerca de R$ 2.800.000; QUE o depoente
não executou a dívida judicialmente porque sabe que o jornal não está indo
bem financeiramente; Questionado a respeito da sua relação com RONAN
MARIA  PINTO,  respondeu QUE  possui  com  ele  relação  meramente
comercial;  QUE  o  depoente  tem  pouco  contato  com  RONAN  MARIA
PINTO; QUE para obter parte da documentação de referência, os advogados
tiveram contatos  com advogada de RONAN MARIA PINTO que passou
parte  da documentação referente aos comprovantes  de pagamentos;  QUE
indagado se conhece MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e
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OSWALDO  RODRIGUES  VIEIRA,  respondeu que  não  conhece;  QUE
Questionado  a  respeito  do  contrato  de  mútuo,  encontrado  na  sede  da
ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, entre a REMAR e
a empresa 2 S PARTICIPAÇÕES no valor de 6 milhões de reais, envolvendo
MARCOS VALÉRIO e OSWALDO RODRIGUES VIEIRA  respondeu que
nada sabe, passando a ter conhecimento apenas por acesso a cópia dos autos
desta  investigação;  QUE  arguido  se  tinha  conhecimento  do  contrato  de
mútuo feito entre a REMAR e EXPRESSO NOVA SANTO ANDRÉ LTDA
de RONAN PINTO, respondeu que não; QUE os cheques que o depoente
recebeu  como  pagamento  pela  venda  das  ações  em  2004  eram  da
EXPRESSO NOVA SANTO ANDRE ou do DIARIO DO GRANDE ABC;
QUE imaginou que RONAN MARIA PINTO tivesse recursos de sobra para
comprar o periódico; QUE não tem conhecimento do aumento de anúncios
publicitários envolvendo empresas ligadas ao Poder Executivo Federal após
a entrada de RONAN MARIA PINTO pois o diretor comercial entre 2004 e
2007 era OSCAR OSALWA;QUE não conhece JOSE CARLOS BUMLAI e
SCHAHIN;  QUE Indagado  se  possui  contas  no  exterior,  diretamente  ou
indiretamente, inclusive através de pessoas jurídicas, das quais é sócio ou
administra, respondeu QUE não; QUE indagado acerca da discrepância dos
valores declarados por RONAN MARIA PINTO em seu imposto de renda
no sentido de que a aquisição de 40% das quotas do JORNAL teria ocorrido
por R$ 3652.000,00, o depoente nada sabe dizer, afirmando que 40% das
ações do jornal foi adquirido por R$ 12 milhões, sendo que a totalidade do
periódico  foi  adquirida  por  RONAN  MARIA  PINTO  R$  30  milhões
envolvendo as três compras de ações; QUE apesar de vender suas ações para
RONAN  MARIA PINTO  em  2007,  o  depoente  deixou  formalmente  a
administração do jornal em 2011; QUE indagado a respeito das formas de
contato com RONAN MARIA PINTO, o depoente informou o telefone de
RONAN MARIA PINTO (11) 99910804 que estaria sendo utilizado há cerca
de um ano; QUE indagado acerca de algum contato de e-mail de RONAN
MARIA PINTO, informou o e-mail ronanmariapinto@dgabc.com.br; QUE o
telefone  do  jornal  era  (11)  44358114 (secretária  Beth);  QUE o depoente
voluntariamente entrega documentação de referência.  (grifo nosso)

No anexo 52, p. 92/93/94, MAURY DOTTO juntou uma planilha dos recebimentos da
RONAN MARIA PINTO relacionados aos valores de venda de 40% das ações. No documento, a
parcela de 30/11/2004 consta como “não localizado”,  sendo tal  data compatível com o depósito
proveniente da REMAR em 8/11/2004 na conta de MAURY DOTTO.

Ou seja, o pagamento de R$ 210.000,00 da REMAR a MAURY DOTTO se referia a uma
das parcelas de venda do Jornal Diário do Grande ABC. 

Logo,  do  dinheiro  que  saiu  do  Banco  SCHAHIN,  ao  menos  R$  1.470.000,00  foram
utilizados  para  pagar  diretamente  a  compra  de  ações  do  Jornal  Diário  do  Grande  ABC,  sendo
possível,  neste  ponto,  vincular  diretamente  o  esquema  da  fraude  do  empréstimo  do  Banco
SCHAHIN à compra do periódico.

Além desses valores, o montante de R$ 1.132.661,30 foi transferido da REMAR para a
INDUSCAR CARROCERIA, a pedido de RONAN MARIA PINTO (Anexo 55, p. 62):

Por fim, também foram identificadas duas transferências da REMAR para a MERCEDES
BENZ que totalizaram R$ 1.387.500,00. Ambas foram feitas por solicitação de RONAN MARIA
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PINTO (Anexo 55, p. 67/68 e seguintes):

De fato, a INDUSCAR CAIO e a MERCEDES BENZ eram fornecedores de uma outra
empresa  de  RONAN  MARIA  PINTO,  a  INTERBUS  TRANSPORTE  URBANO  E
INTERURBANO LTDA, localizada na Av. Aricanduva, nº 9800, São Mateus, São Paulo (CNPJ nº
03.040.341.0001-89).  Oficiada  (Anexo  4),  a  INDUSCAR  CAIO  (CNPJ  nº  029078410001-02),
informou  que  os  valores  se  referiam  ao  pagamento  pela  aquisição  de  veículos  pela  empresa
INTERBUS TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO LTDA.

Já a MERCEDES BENZ (Anexo 15) informou que as transferências se referiam à venda
de  quinze  chassis  de  ônibus  à  empresa  INTERBUS  TRANSPORTES  URBANO  E
INTERURBANO  LTDA.  (03.040.341/0001-89),  acrescentando  que  não  possuía  qualquer
relacionamento comercial com a empresa REMAR AGENCIAMENTO E ASSESSORIA LTDA.,
(Anexo 16).

A INTERBUS TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO é uma empresa localizada
na Av. Aricanduva, nº 9800, São Mateus, São Paulo (CNPJ nº 03.040.341.0001-89) que possuiu
RONAN MARIA PINTO como sócio-administrador entre 19/01/1999 e 11/06/1999. 

Na época dos  fatos,  a  INTERBUS TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO era
administrada por TEREZINHA FERNANDES SOARES PINTO, casada com  RONAN MARIA
PINTO, possuindo LIDIANE HELENA FERNANDES PINTO e DANILO REGIS FERNANDES
PINTO, filhos do casal, como sócios. 

Além  disso,  na  época,  a  INTERBUS  TRANSPORTE  URBANO  E  INTERURBANO
também  possuía  na  sua  composição  societária  as  seguintes  pessoas  jurídicas:  1)  ROTEDALI
SERVICOS E LIMPEZA URBANA LTDA (01.573.871/0001-67) de 26/09/2001 a 24/01/2007; 2)
VIAÇÃO CIDADE DO SOL LTDA (64.000.060/0001-97)  de 22/01/1999 até o presente momento
(Anexo 12).A ROTEDALI SERVICOS E LIMPEZA URBANA LTDA e a VIAÇÃO CIDADE DO
SOL LTDA pertencem à família de RONAN MARIA PINTO (Anexo 14).

Em conclusão, há provas materiais que o valor de R$ 5.673.569,21 do total de R$ 12
milhões “emprestados” pelo Banco SCHAHIN ao Partido dos Trabalhadores chegou até  RONAN
MARIA PINTO, sendo que, deste valor, ao menos R$ 1.470.000,003 foram utilizados diretamente
para aquisição do Diário do Grande ABC. Do montante restante, uma parte ficou com a EXPRESSO
NOVA SANTO  ANDRÉ  e  outra  parte  foi  usada  para  pagar  dívidas  do  investigado  RONAN
MARIA PINTO.

3 Esse valores correspondem a  seis pagamentos de R$ 210.000 pela Expresso Nova André e um pagamento de R$
210.000 em favor de MAURY DOTTO.
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2.2. O motivo do pagamento a RONAN MARIA PINTO

Numa leitura mais desatenta, RONAN MARIA PINTO não teria nenhum relacionamento
formal com o Partido dos Trabalhadores.  Tratava-se apenas de um concessionário de transporte
urbano do município de Santo André, no ABC paulista.

Contudo,  o  nome  de  RONAN  MARIA PINTO já  havia  sido  citado  no  depoimento
prestado à Procuradoria Geral da República por MARCOS VALERIO em 2012. Conforme o relato
de VALERIO,  o empréstimo de BUMLAI visava pagar uma chantagem do empresário  RONAN
MARIA PINTO que,  aparentemente,  tinha o ex-presidente LULA, GILBERTO CARVALHO e
JOSE DIRCEU como vítimas. VALERIO afirmou que SILVIO PEREIRA, ex-secretário geral do
PT, pediu seu auxílio  para operacionalizar  o pagamento,  mas não mencionou qual era o objeto
específico da chantagem, ou seja, qual era a ameaça de RONAN MARIA PINTO em caso do não
pagamento dos valores exigidos:  (Anexo 17):

Que, Sílvio Pereira indagou se o  depoente poderia,  mais  uma  vez  ajudá-los
com empréstimos; Que, nessa ocasião, Sílvio Pereira informou que Gilberto
Carvalho, Lula e José Dirceu estavam sendo chantageados por um empresário
da área de transporte de onibus, chamado Ronan Pinto,de Santo André; Que, o
depoente usou a seguinte expressão para ficar fora dessa questão: "me inclua
fora disso"; Que, Sílvio Pereira solicitou que ao menos fosse na reunião com
Ronan Pinto, marcada no Hotel Mercure (hotel Puma), localizado na Avenida
23  de  Maio  em  São  Paulo;  Que,  nesse  encontro  Ronan  Pinto  chegou
acompanhado de Breno Altman, que trabalhava para o José Dirceu e era do PT
e posteriormente, Sílvio Pereira disse ao depoente, que Breno Altman era a
pessoa utilizada pelo PT para ser o contato com o empresário Ronan Pinto;
Que, Ronan Pinto disse ao depoente e a Sílvio Pereira que pretendia comprar o
jornal  Diário  do  ABC que  estava  divulgando  notícias  que  o  vinculavam à
morte do prefeito Celso Daniel; Que, indagado o depoente declarou que Sílvio
Pereira não lhe informou o motivo da chantagem de Ronan Pinto em relação
ao ex Presidente Lula, José Dirceu e Gilberto Carvalho e o depoente também
não se interessou em saber porque não queria se envolver nesse assunto; Que,
Ronan Pinto pediu R$6.000.000,00 para  comprar  50% do Jornal  Diário  do
ABC; Que, após esse encontro Sílvio Pereira indagou ao depoente o que ele
achava da situação e o depoente sugeriu que fosse localizada uma pessoa da
extrema  confiança  do  presidente  para  fazer  esse  empréstimo;  Que,  Sílvio
Pereira  informou que eles  tinham outras  empresas que atuavam, em outros
segmentos,  da mesma forma que a SMP&B na área de publicidade para o
Governo; Que, o depoente insistiu que o assunto era delicado e seria melhor a
localização  de  uma  pessoa  de  confiança  do  presidente  e  deles;  Que,
posteriormente,  Sílvio  Pereira  disse  ao  depoente  que  esse  empréstimo  de
R$6.000.000,00 seria feito no Banco Schahin por José Carlos Bumlai, um dos
maiores  pecuaristas  do  Brasil,  amigo  de  Lula,  dono  da  empresa  Constran
(famosa  construtora);  Que,  o  depoente  ficou  sabendo  que  o  dinheiro  foi
transferido  para  Ronan  que  comprou  50%  do  jornal  e,  posteriormente,  o
restante; Que, como Delúbio era o braço direito de Lula,  Sílvio Pereira era
conhecido corno o  "braço direito"  de  José  Dirceu;  Que depois  que o  caso
Mensalão veio à tona, o depoente ficou sabendo que o banco Schahin tinha
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uma construtora chamada Construtora Schahin, que essa construtora comprou
umas sondas de petróleo que foram alugadas pela Petrobrás, por intermédio do
seu diretor Guilherme Estrela, como uma forma de viabilizar o pagamento da
dívida; Que, o banco Schahin foi comprado pelo Banco BMG.

Nessa  investigação  foram colhidas  provas  que  corroboram o  depoimento  de  MARCOS
VALERIO no sentido  de que  os  valores  saíram da SCHAHIN tendo como destino  a RONAN
MARIA PINTO que desejava utilizar o dinheiro para comprar o Diário do Grande ABC que, em
tese,  estaria  divulgando  notícias  que  ligavam RONAN  MARIA PINTO à  morte  de  CELSO
DANIEL.

De fato, foi comprovado que o dinheiro saiu do Banco SCHAHIN e chegou até RONAN
MARIA PINTO que, na mesma época, comprou as ações que lhe garantiram o controle acionário
do  Diário  do  Grande  ABC.  Também não  foi  constatada  a  devolução  do  dinheiro  por  parte  de
RONAN MARIA PINTO para o PT ou para os intermediadores, o que poderia justificar o repasse.
Pelo  contrário,  o  repasse  do  dinheiro  representou  acréscimo patrimonial  em favor  de  RONAN
MARIA PINTO, o que só é explicado pela tese de que ocorreu extorsão.

A grande questão que se coloca na presente investigação recai no objeto da chantagem em
que motivou o repasse em favor de RONAN MARIA PINTO que, segundo MARCOS VALERIO,
não teria sido informada por SILVIO PEREIRA.

Vejamos.
Em 23 de novembro de 2015, no bojo dos autos nº 0058707-80.2002.8.26.0554 da 1ª Vara

Criminal da Comarca de Santo André, o investigado RONAN MARIA PINTO foi condenado pelos
crimes  de  concussão  e  corrupção  ativa  envolvendo  desvios  de  recursos  da  PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ por empresas concessionárias do serviço de ônibus e de lixo da região entre 1999
e 2002, época de gestão do falecido prefeito CELSO DANIEL, recebendo a pena de dez anos,
quatro meses  e  doze dias  de reclusão e pagamento de quarenta e oito  dias-multa.  RONAN foi
também denunciado pelo crime de quadrilha, mas a imputação prescreveu, tendo em conta que a
inicial acusatória foi recebida em 3/03/2005.

Alguns trechos da sentença indicam que, além dos condenados RONAN, KLINGER (ex-
secretário de transportes de Santo André e SERGIO SOMBRA (ex-assessor do prefeito CELSO
DANIEL),  houve  participação  de  JOSE  DIRCEU  e  GILBERTO  CARVALHO  no  esquema  de
corrupção de Santo André (Anexo 39):

-DEPOIMENTO DE JOÃO FRANCISCO DANIEL 

“João Francisco Daniel,  ouvido a fls.  5981/5897 30º  volume,  relatou que
após o falecimento do prefeito Celso Daniel, soube por Miriam Belchior, ex-
esposa  do alcaide,  que  havia um “caixa 2”,  cuja  receita  era  destinada ao
Partido dos Trabalhadores. Ocorre que pouco antes do falecimento de Celso,
cogitou-se  que  parte  deste  dinheiro  estava  sendo  desviada  em  proveito
próprio de KLINGER, RONAN e SERGIO, tanto que Celso confidenciou ao
irmão que estava fazendo um dossiê contra os réus. (fl. 50)

 (…)

Posteriormente,  Miriam  teria  relatado  à  testemunha  que  “...KLINGER
direcionava as licitações, o denunciado RONAN seria o beneficiário dessas
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licitações....e por fim o denunciado SERGIO era o responsável para manter o
contato  com  os  empresários  de  Santo  André....SERGIO  era  um  homem
violento e responsável pela arrecadação junto aos empresários...”, inclusive,
exibindo-lhes arma de fogo durante as reuniões. Finalmente, o dinheiro seria
encaminhado ao PT, na pessoa de José Dirceu, por Gilberto Carvalho.

Ressaltou a testemunha que o nome dos demais denunciados não lhe teriam
sido mencionados por qualquer pessoa próxima da administração municipal.
Perante a CPI, João Francisco foi além e disse que o esquema lhe teria sido
relatado também por Gilberto Carvalho (fls. 1855-10º volume)
 (…)

-DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA SIGILOSA 

A testemunha  sigilosa,  ouvida  no  procedimento  preparatório,  relatou  que
soube pela  ex-mulher  de Celso Daniel  que as  empresas  contratadas  pela
Municipalidade desviavam recursos dos cofres públicos para o Partido dos
Trabalhadores,  para  utilização  em campanhas  eleitorais  e  que  os  valores
eram entregues em mãos do Presidente do Partido, José Dirceu.

A corrupção de Santo André também repercutiu na CPI dos BINGOS de 2006. Na época,
descobriu-se uma conexão entre o pagamento de vantagem indevida para exploração do jogo ilegal
no  Mato  Grosso  e  o  esquema de  corrupção  de  Santo  André  que,  em tese,  tinham os  mesmos
operadores: GILBERTO CARVALHO e JOSE DIRCEU, como também o mesmo destino: o caixa 2
das campanhas políticas do Partido dos Trabalhadores.

Durante a investigação parlamentar foram ouvidas duas pessoas que estariam no Programa
de Proteção a Testemunhas: ZILDETE LEITE DOS REIS, cozinheira,  e JOACIR- ex-segurança
pessoal do Comendador Arcanjo, este atualmente preso no Mato Grosso pela prática de inúmeros
crimes, incluindo assassinatos.

Segundo o relatório da CPI (Anexo 49, p. 200):

Ainda  com  relação  a  Paulo  Okamotto,  duas  pessoas  que  trabalharam  na
Estância 21 do Comendador Arcanjo, expoente do crime organizado em todo
o País (bingos, jogo do bicho, caça-níqueis, cassinos,f actorings, empresas off
shore, tráfico de armas e métodos de lavagem de dinheiro), disseram ter visto
Paulo Okamotto na fazenda. A primeira delas foi a cozinheira Zildete Leite
dos Reis, no depoimento do dia 31 de maio de 2006. A segunda foi Joacir das
Neves, em 5 de junho, nesta CPI.
Segurança pessoal  de Arcanjo,  Joacir  costumava permanecer  na sala  onde
aconteciam  reuniões  semi-secretas  com  integrantes  da  organização  (os
chamados “Leões”),  empresários e políticos,  envolvendo gerenciamento da
organização criminosa, esquemas de financiamento de campanhas, lavagem
de dinheiro e, até, assassinatos, como foi o caso do encontro entre Arcanjo e
Sérgio Gomes da Silva. 

Essas  testemunhas  afirmaram também  que  viram outras  pessoas.   Zildete
afirmou  ter  visto  Antônio  Palocci,  José  Dirceu,  Sérgio  Gomes  da  Silva,
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Fernandinho Beira-mar e alguns políticos estaduais. Joacir, num depoimento
aparentemente bem concatenado, afirmou que não viu José Dirceu, mas que
ouviu de outros funcionários da estância que José Dirceu esteve lá. Disse que
não  viu  Antônio  Palocci,  mas  que  sabia  que  um  representante  dele,  de
Ribeirão Preto, esteve na estância. Disse ainda, que, com certeza, estiveram
na fazenda André Klinger, Ronan Maria Pinto e Sérgio Gomes da Silva, e
que Antero  Paes  de  Barros,  Pedro Henry,  Dante  de  Oliveira  também
estiveram lá.  Joacir disse ter presenciado reunião de Sérgio Gomes e
Arcanjo,na  qual  Sérgio  pediu-lhe  apoio  para  seqüestrar  o  ex-prefeito
Celso Daniel. 
Zildete já havia dito também, a esta CPI e ao MP estadual, que escutara parte
dessa conversa e que, no momento em que ouvia, Joacir chegou e mandou-a
sair  dali  (fato  confirmado  por  Joacir).  Segundo  Joacir,  ele  ouviu  Sérgio
Gomes  explicar a Arcanjo que Celso Daniel havia descoberto o esquema que
ele,  Ronan  e  Klinger,  haviam  criado  para  desviar  em  proveito  próprio
recursos do “caixa 2”, que deveriam ser destinados ao PT. Celso os estava
pressionando. 

Segundo  Joacir,  Sérgio  disse  a  Arcanjo  que  recursos  do  esquema  de
cobrança  de  propinas  das  empresas  de  transporte  que  ele  e  seus
companheiros arrecadavam eram entregues a Gilberto Carvalho, o qual
os repassava a José Dirceu. Sérgio Gomes e seu grupo estavam desviando
parte desses recursos em proveito próprio (uma espécie de “caixa 2” do
“caixa 2”), recursos que, pelo menos em parte, eram trazidos até Arcanjo
(provavelmente para serem “lavados”). (grifo nosso)

BRUNO DANIEL, irmão de CELSO DANIEL, falou à CPI dos BINGOS e afirmou que,
em 26/1/2002, logo após a missa de sétimo dia de CELSO DANIEL: “Gilberto Carvalho falou da
arrecadação de  propina nesse dia e disse também que repassou R$ 1,2 milhão ao José Dirceu, o que
preocupava a família dele porque carregava tudo sozinho”.

Ouvido  neste  Procedimento  Investigatório  Criminal,  BRUNO  DANIEL  ratificou  o
depoimento prestado perante os parlamentares (Anexo 55, p. 100).

 Além  deles,  no  seu  livro,  ROMEU  TUMA JUNIOR4 afirmou  também  ter  ouvido
diretamente de GILBERTO CARVALHO que este participou juntamente com JOSE DIRCEU do
esquema de distribuição de propina da prefeitura de SANTO ANDRÉ.

É certo afirmar que as declarações das testemunhas foram negadas pelas pessoas referidas:
MIRIAM  BELCHIOR  (ex-esposa  de  CELSO  DANIEL  e  ex-ministra  do  Planejamento),
GILBERTO CARVALHO (ex-secretário do ex-presidente LUIS INÁCIO LULA DA SILVA e ex-
secretário municipal da gestão CELSO DANIEL) e SERGIO SOMBRA que, ouvidos judicialmente,

4 Os relatos constam no livro “Assassinato de reputações” e na entrevista concedida ao Programa Roda Viva da TV
CULTURA em  4/2/2014 em que TUMA JUNIOR afirma: Ele (Gilberto Carvalho) disse para mim : 'não consigo dormir
por causa do Celso Daniel. Fui falar com a família que ele não roubava, que o Celso não era ladrão, que ele nunca
pegou dinheiro para por no bolso. Tudo o que a gente arrecadava era para o partido" — contou Tuma disponível na
notícia  do  site  do  Jornal  “O  Globo”.
em  http://oglobo.globo.com/brasil/em-programa-de-tv-tuma-jr-diz-que-tem-provas-sobre-tortura-em-celso-daniel-
11498933#ixzz3xo9Rqr88 acessado  no  dia  20/01/2016. 
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negaram a participação ou qualquer conhecimento acerca dos eventos criminosos (Anexo 39, p. 52).
 Contudo,  há  um conjunto  de  evidências  que  demonstram que  havia  um esquema  de

corrupção na Prefeitura de Santo André do qual participaram GILBERTO CARVALHO e JOSE
DIRCEU, sendo que a única hipótese razoável para o pagamento do Partido dos Trabalhadores ao
empresário RONAN MARIA PINTO foi a tentativa de que este empresário não depusesse sobre o
envolvimento de CARVALHO e DIRCEU no esquema, o que de fato aconteceu, pois interrogado
em juízo,  RONAN MARIA PINTO  negou as  acusações  e  não  mencionou nada  a  respeito  de
DIRCEU ou CARVALHO.

Há as seguintes evidências nesse sentido:
1) depoimento de MARCOS VALERIO em que há menção aos nomes de JOSE DIRCEU e

GILBERTO CARVALHO (juntamente com LULA) como vítimas de uma possível chantagem de
RONAN MARIA PINTO:  “Sílvio Pereira informou que Gilberto Carvalho, Lula e José Dirceu
estavam sendo chantageados por um empresário da área de transporte de ônibus, chamado Ronan
Pinto, de Santo André”;

2) o recebimento de cerca R$ 5.700.000,00 (cinco milhões de setecentos mil reais) por
parte do empresário RONAN MARIA PINTO provenientes do Banco SCHAHIN por intermédio
de um complexo esquema de lavagem de capitais do crime de gestão fraudulenta, envolvendo a
simulação de contratos de mútuo, cujos recursos foram pagos posteriormente pela PETROBRAS
mediante um plano arquitetado por pessoas conectadas diretamente ao Partido dos Trabalhadores
(JOSE DIRCEU E DELUBIO SOARES) e ao ex-presidente LULA (JOSE CARLOS BUMLAI).
Nesse sentido, os depoimentos de SALIM SCHAHIN (Anexo 37) e de SANDRO TORDIN (Anexo
38)  em  que  há  menção  a  JOSE  DIRCEU  como  participante  do  esquema  de  concessão  do
empréstimo fraudulento junto ao Banco SCHAHIN em favor de JOSE CARLOS BUMLAI que, ao
final, beneficiaria RONAN MARIA PINTO;

3) o fato de que GILBERTO CARVALHO responde à ação de improbidade administrativa
na Justiça Estadual de São Paulo pelos desvios da Prefeitura de Santo André da época que CELSO
DANIEL era prefeito. A ação foi proposta em 2007 (Anexo 57), somente sendo recebida a petição
inicial em 21/10/20105, após a chantagem de  RONAN MARIA PINTO. Também são réus nesta
ação, que pede a devolução de mais  de R$ 5 milhões desviados da Prefeitura de Santo André.
RONAN MARIA PINTO,  SERGIO GOMES DA SILVA (SOMBRA)  e  KLINGER LUIZ DE
OLIVEIRA  (todos  condenados  na  esfera  criminal  pelos  mesmos  fatos)  e  o  Partido  dos
Trabalhadores também são réus na mesma ação.

Segundo trechos da inicial da ação de improbidade, os réus (Anexo 56):
Formaram  uma  quadrilha  determinada  a  arrecadar  recursos  através  de
achaques a empresários, bem como através de desvio de dinheiro dos cofres
públicos  municipais,  conforme  outras  denúncias  já  ajuizadas,  relativas  a
contratos de obras públicas e de coleta e destinação final de lixo,  ambas
recebidas judicialmente".

Outro trecho da denúncia:

Todos os recursos auferidos pela quadrilha, na concepção do finado prefeito
Celso  Daniel,  deveriam  financiar  campanhas  eleitorais  do  PT,  tanto  em
âmbito  municipal  e  regional  quanto  em  âmbito  nacional.  O  dinheiro
amealhado era, em parte, separado e entregue a Gilberto Carvalho, que o
transportava, em seu veículo particular,  ao escritório de José Dirceu,
que recebia os recursos ilícitos em espécie, na qualidade de presidente
do  PT,  para  o  financiamento  de  campanhas  do  interesse  daquela

5      http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pt-e-gilberto-carvalho-viram-reus-em-acao-sobre-propina-em-santo-
andre,628553 acessado no dia 20/01/2016.
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agremiação."

Segundo informações do Ministério Público de São Paulo, JOSE DIRCEU não foi réu da
ação  de  improbidade  porque  no  início  das  investigações  detinha  foro  privilegiado,  sendo  as
apurações remetidas a Brasília.

4) o fato de que JOSE DIRCEU já foi condenado no processo do MENSALÃO como
principal  articulador  da  obtenção  de  recursos  de  origem  ilícita  em  favor  do  Partido  dos
Trabalhadores  na  época  dos  fatos  de  Santo  André,  estando  atualmente  preso  cautelarmente  na
Operação Lava Jato por novas suspeitas de corrupção (Denúncia Mensalão- Anexo 67). 

Assim,  de  tudo  o  que  foi  exposto,  fica  claro  o  interesse  de  DIRCEU na obtenção  de
empréstimo do Banco SCHAHIN para obstruir o possível depoimento de RONAN MARIA PINTO
contra ele próprio e contra GILBERTO CARVALHO no caso da corrupção de Santo André. 

Do que se extrai até o presente momento, RONAN MARIA PINTO esteve envolvido num
esquema de distribuição de propina da Prefeitura de Santo André, estando atualmente condenado
criminalmente por estes fatos em coautoria com SERGIO SOMBRA, que também já foi denunciado
como mandante do homicídio de CELSO DANIEL, e KLINGER LUIZ DE OLIVEIRA. 

Nesse  esquema  de  corrupção,  RONAN,  junto  com  seus  comparsas,  teria  começado  a
desviar  recursos  que  deveriam  ter  sido  destinados  ao  PT.  Esses  fatos,  em  tese,  motivaram  a
elaboração de um dossiê por parte do falecido prefeito CELSO DANIEL (a existência do dossiê foi
confirmada  por  BRUNO  DANIEL (Anexo  55,  p.  100),  o  que  teria,  por  sua  vez,  induzido  a
existência de suspeitas da participação de RONAN MARIA PINTO na própria morte de CELSO
DANIEL, o que,  finalmente,  ensejou notícias jornalísticas no JORNAL DIÁRIO DO GRANDE
ABC acerca do assunto. 

A fim  de  adquirir  o  controle  acionário  do  Jornal  para  cessar  essas  notícias,  RONAN
MARIA PINTO exigiu de JOSE DIRCEU e GILBERTO CARVALHO (e possivelmente do ex-
presidente LULA) o pagamento de R$ 6 milhões, sob pena de envolver os dirigentes petistas no
esquema de corrupção de Santo André que, na época, estava com as investigações em andamento.
Para  o contato  com o Partido  dos  Trabalhadores,  RONAN MARIA PINTO procurou BRENO
ALTMAN que, por sua vez, acionou  SILVIO PEREIRA, que marcou a reunião com MARCOS
VALERIO.

Na época JOSE DIRCEU era Ministro-Chefe da Casa Civil e GILBERTO CARVALHO era
Secretário-Geral da Presidência da República. A vinculação de seus nomes ao rumoroso esquema de
corrupção poderia abalar a continuidade nos respectivos cargos e impactar a credibilidade do Partido
dos Trabalhadores para as eleições municipais de 2004.

Para  evitar  problemas  neste  sentido,  JOSE DIRCEU procurou uma forma de  obtenção
destes valores, acionando DELUBIO SOARES e JOSE CARLOS BUMLAI que, então, iniciaram
diretamente os procedimentos de obtenção do empréstimo junto ao Banco SCHAHIN. Uma vez
liberado  o  dinheiro,  o  investigado  SILVIO  PEREIRA procurou  MARCOS  VALERIO,  então
operador financeiro do Partido dos Trabalhadores, que criou uma forma de fazer o dinheiro chegar
ao  destinatário  final,  RONAN  MARIA PINTO,  por  intermédio  de  uma  complexa  cadeia  de
lavagem de capitais, da qual participaram ENIVALDO QUADRADO, LUIZ CARLOS CASANTE
e OSWALDO VIEIRA (dono da REMAR) que executaram a engenharia financeira idealizada por
MARCOS VALERIO para o dinheiro chegar ao destinatário final sem despertar suspeitas, logrando
êxito ao final. 

Aparentemente, nenhum desses terceiros que participaram das operações da lavagem de
dinheiro tinha consciência do esquema inteiro, que envolvia, na outra ponta, os investigados:

1) MILTON SCHAHIN e SALIM SCHAHIN, que liberaram o empréstimo fraudulento na
posição de diretores do Banco SCHAHIN;
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2) JOSE CARLOS BUMLAI, que foi o “testa de ferro” do Partido dos Trabalhadores para
a concessão do empréstimo;

3)  NATALINO  BERTIN  e  SILMAR  BERTIN  que  emprestaram  as  contas  do
FRIGORIFICO BERTIN para transitar os valores ilícitos, em tese, atendendo a pedido de JOSE
CARLOS BUMLAI;

4) DELUBIO SOARES e JOSE DIRCEU, que atuaram junto ao Banco SCHAHIN para
liberação  célere  do  empréstimo.  Como  já  explicado  anteriormente,  DIRCEU  era  diretamente
interessado no pagamento da extorsão.

É certo afirmar que o dinheiro de fato chegou até  RONAN MARIA PINTO que, pouco
tempo depois do recebimento dos valores, adquiriu formalmente o controle acionário do JORNAL
DIÁRIO DO GRANDE ABC e nomeou uma pessoa de sua confiança para a conselho editorial,
certamente a fim de tolher a possibilidade de que continuassem sendo veiculadas notícias ligando o
seu nome à morte de CELSO DANIEL6. O próprio ex-proprietário do jornal, MAURY DOTTO,
confirmou em depoimento que o Jornal Diário do Grande ABC chegou a veicular notícias ligando
RONAN MARIA PINTO à morte de CELSO DANIEL que, até hoje, não foi totalmente elucidada. 

Vale frisar que o JORNAL DIÁRIO DO GRANDE ABC é o maior periódico da região do
Grande ABC, sendo certo que  RONAN MARIA PINTO era empresário do ramo de ônibus e de
coleta de lixo, nada conhecendo de jornalismo. Ou seja, aparentemente, não há nenhuma explicação
razoável para um empresário já consolidado do ramo de transporte urbano se interessar para ter a
administração de um jornal, a não ser interesses particulares escusos. 

3.    DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PAR  A A
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA,  ECONÔMICA  E  POR  CONVENIÊNCIA  DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL

3.1. RONAN MARIA PINTO

A partir da análise dos autos, é imprescindível a imediata decretação da prisão preventiva do
representado  RONAN  MARIA PINTO  para  a  garantia  da  ordem  pública,  econômica  e  por
conveniência da instrução criminal.

Em primeiro lugar,  deve-se considerar a gravidade concreta dos delitos praticados que, ao
que tudo indica, estão diretamente relacionados ao caso criminal mais rumoroso da história recente
do país: o assassinato de CELSO DANIEL e o esquema de corrupção de propina da Prefeitura de
Santo André. No presente momento, investiga-se a conexão desses fatos com a lavagem de dinheiro
proveniente  de  contra  o  sistema  financeiro  nacional  já  denunciado  nos  autos  nº  5061578-
51.2015.4.04.7000 que, posteriormente, veio a ser paga pela PETROBRAS. 

As  evidências  colhidas  até  o  presente  momento  comprovaram  que  RONAN  MARIA
PINTO recebeu  recursos  milionários  provenientes  de  um empréstimo  fraudulento  concedido  a
JOSE CARLOS BUMLAI pelo Banco SCHAHIN com participação de JOSE DIRCEU, ao que tudo
indica para não envolver pessoas relacionadas à cúpula do Partido dos Trabalhadores no esquema de
corrupção da Prefeitura de Santo André.

Além disso,  há evidências  do  envolvimento  de  RONAN MARIA PINTO em diversos
outros  fatos  criminosos  contra  a  administração pública,  o  que  aponta  para  o  risco  concreto  de
reiteração delitiva. Nessa linha, o investigado foi condenado a mais de dez anos de reclusão pelos

6
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crimes  de  concussão  e  corrupção  ativa  relacionados  aos  desvios  da  Prefeitura  de  Santo  André
(sentença Anexo 39). Responde, ainda, a outro processo criminal por tráfico de influência (Anexo
47), também envolvendo a sua atuação junto à Prefeitura do município do ABC paulista, local do
qual ainda atua como concessionário de serviço público. Destaque-se que há provas concretas de
que RONAN MARIA PINTO se aproveitou de sua qualidade de concessionário do serviço público
da região para se locupletar indevidamente.

Os  registros  juntados  no  anexo  50  evidenciam  uma  extensa  lista  de  pendências  do
investigado  com a  Justiça  Criminal,  havendo  informações  que  RONAN  MARIA PINTO está
atualmente denunciado nos seguintes processos:

1) 5ª Vara Federal de São Paulo por apropriação indébita (nº 0004287-77.2014.4.03.6181-
4287/2014) (Anexo 56);

2) 2ª Vara Federal de Santo André por crimes tributários (1456/2009);

3) 2ª Vara Criminal de Santo por lavagem de dinheiro (35856/2007);

4) 1ª vara Criminal de Santo André por peculato (785/2002)

Como já assinalado por este douto juízo:

Na  assim  denominada  Operação  Lavajato,  identificados  elementos
probatórios que apontam para um quadro de corrupção sistêmica, nos quais
ajustes fraudulentos para obtenção de contratos públicos e o pagamento de
propinas a agentes públicos, a agentes políticos e a partidos políticos, bem
como o recebimento delas por estes, passaram a ser pagas como rotina e
encaradas  pelos  participantes  como  a  regra  do  jogo,  algo  natural  e  não
anormal.

Embora as prisões cautelares decretadas no âmbito da Operação Lavajato
recebam pontualmente críticas, o fato é que, se a corrupção é sistêmica e
profunda,  impõe-se  a  prisão  preventiva  para  debelá-la,  sob  pena  de
agravamento  progressivo  do  quadro  criminoso.  Se  os  custos  do
enfrentamento  hoje  são  grandes,  certamente  serão  maiores  no  futuro.  O
país já paga, atualmente, um preço elevado, com várias autoridades públicos
denunciadas  ou  investigadas em  esquemas  de  corrupção,  minando  a
confiança na regra da lei e na democracia.

Impor a prisão preventiva em um quadro de fraudes, corrupção e lavagem
sistêmica é aplicação ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP).

Inclusive, diante da prática sistemática de crimes graves, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal pela necessidade do acautelamento cautelar, como já citado por este douto juízo em outras
decisões:

"(...) Verificados os pressupostos estabelecidos pela norma processual (CPP,
art. 312), coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei nº 7.492/1986, que
reforça  os  motivos  de  decretação  da  prisão  preventiva  em  razão  da
magnitude  da  lesão  causada,  não  há  falar  em  revogação  da  medida
acautelatória.

A necessidade de se resguardar a ordem pública revela-se em consequência
dos graves prejuízos causados à credibilidade das instituições públicas." (HC
80.711-8/SP - Plenário do STF - Rel. para o acórdão Ministra Ellen Gracie
Northfleet - por maioria - j. 13/06/2014)
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Deve-se ponderar ainda que, em que pese os fatos datem de meados de 2004, o investigado
RONAN MARIA PINTO ainda possui a maior parte da concessão das linhas de ônibus de Santo
André. 

Aliás, sobre a personalidade de RONAN MARIA PINTO, na sentença do Caso de Santo
André a douta juíza Maria Lucinda da Costa assinalou:

Ao  transgredir  regra  básica  de  conduta,  não  só  comprovou  que  possui
personalidade dissimulada, tanto que sequer respeitou a confiança que lhe
foi  depositada  pelo  Prefeito,  como  gerou  na  comunidade  a  sensação  de
impunidade, disseminou o pensamento que entende comum a corrupção, que
entende como legítima a prática de atos ilícitos para o alcance do sucesso.
São pessoas como RONAN que, não obstante devessem servir de exemplo e
tivessem  plena  consciência  do  ilícito  que  praticavam,  alimentam  o
pensamento  coletivo  que  admite  o  ilícito  como  algo  natural,  o  que  faz
desmoronar  a  imagem  do  Brasil  como  país  sério,  inclusive  a  âmbito
internacional.  São pessoas como o réu que contribuem para que agências
internacionais de análise de risco classifiquem nosso País como indigno de
confiança, dificultando a captação de recursos que seriam empregados no
crescimento  econômico  e  na  melhoria  das  condições  de  vida  dos  mais
necessitados. Enfim, são pessoas como o réu que impedem o crescimento
saudável do País

E mais, nem mesmo a certeza de estar se apoderando de dinheiro público,
que seria empregado em obras sociais em prol da população carente de País
em desenvolvimento,  no  qual  vivem dezenas  de  milhões  de  pessoas  em
condições abaixo da linha de pobreza, fez o réu repensar suas atitudes. Prova
mais contundente da personalidade egoísta e autoritária não pode haver.

Oriundo  de  classe  humilde,  como  ele  mesmo  se  classificou,  homem
empreendedor,  mas  conhecedor  das  necessidades  e  dificuldades  da
população menos favorecida, não titubeou em se apoderar de dinheiro ilícito,
insensível aos problemas alheios.
Anote-se,  mais,  que  o  esquema  de  corrupção  ora  analisado  era  tão
estruturado,  que  se  ramificou.  Encontrou  no  pensamento  coletivo
corrompido terreno fértil e se alastrou inclusive para a esfera federal.
Não  pode  ser  ignorado,  ainda,  o  alto  valor  arrecadado,  ou  seja,  o  alto
proveito da empreitada.
Em suma, como exposto, ante as consequências devastadoras do ilícito, com
reflexo na população mais necessita da do país, o alto prejuízo da vítima que
efetuou o pagamento das propinas, a exacerbada culpabilidade do agente, a
personalidade desvirtuada e egoísta e a gravidade do crime, merece o réu
pena austera, diante do tamanho mal que causou.

 Assim, a continuidade de sua liberdade pode proporcionar a reiteração das práticas delitivas
já  descobertas,  como  também  perpetuará  a  sensação  de  impunidade  sobre  os  graves  fatos  já
comprovados em primeira instância na Justiça Estadual de São Paulo.
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Nessa conjectura, a liberdade do investigado representa grave risco para a ordem pública e
econômica,  pois  certamente  continuará  suas  práticas  criminosas  habituais  envolvendo fraudes  e
desvios milionários como o investigado no presente momento.  Assim,  deve-se aplicar um novo
paradigma de interpretação da garantia da ordem pública quando há prática reiterada de crimes do
colarinho branco:

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
"OPERAÇÃO LAVA-JATO". PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE
E INDÍCIOS DE AUTORIA.  PRESENÇA DOS REQUISITOS.  CRIMES
CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  COMPLEXO
ENVOLVIMENTO DO CRIMINOSO. NOVOS PARADIGMAS. 1. A prisão
cautelar é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses em que
presente a necessidade, real e concreta, para tanto. 2. Para a decretação da
prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou
seja,  prova  da  existência  do  crime  e  indícios  suficientes  de  autoria,  bem
como  do  periculum  libertatis,  risco  à  ordem  pública,  à  instrução  ou  à
aplicação da lei penal. 3. A complexidade e as dimensões das investigações
relacionadas  com  a  denominada  Operação  Lava-Jato,  os  reflexos
extremamente nocivos decorrentes da infiltração de grande grupo criminoso
em sociedade de economia mista federal, bem como o desvio de quantias
nunca antes percebidas, revela a necessidade de releitura da jurisprudência
até então intocada, de modo a estabelecer novos parâmetros interpretativos
para  a  prisão preventiva,  adequados  às  circunstâncias  do caso  e  ao meio
social  contemporâneo  aos  fatos.  4.  Em  grupo  criminoso  complexo  e  de
grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada aos investigados que,
pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato - como os representantes
das  empresas  envolvidas  no  esquema  de  cartelização  - ou  que  exercem
papel importante na engrenagem criminosa. 5. Havendo fortes indícios da
participação  do  paciente  em  "organização  criminosa",  em  crimes  de
"lavagem  de  capitais"  e  "contra  o  sistema  financeiro  nacional",  todos
relacionados  com  fraudes  em  processos  licitatórios  dos  quais  resultaram
vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma proporção,
em seu  enriquecimento  ilícito  e  de  terceiros,  justifica-se  a  decretação  da
prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (STJ/HC nº 302.604/RP,
Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO, QUINTA TURMA, julg. 24/11/2014).
6.  A teor  do  art.  282,  §  6º,  do  Código  de  Processo  Penal,  é  indevida  a
aplicação de medidas cautelares diversas, quando a segregação encontra-se
justificada  na  periculosidade  social  do  denunciado,  dada  a  probabilidade
efetiva  de  continuidade  no  cometimento  da  grave  infração  denunciada"
(RHC 50.924/SP,  Rel.  Ministro  JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA,  DJe
23/10/2014).  7.  Ordem de habeas corpus denegada.  (TRF4, HC 5014245-
54.2015.404.0000,  Oitava  Turma,  Relator  p/  Acórdão  João  Pedro  Gebran
Neto, juntado aos autos em 29/05/2015)  

Além disso, há elementos que apontam que o investigado tem disposição para obstruir a
correta elucidação dos fatos que até o presente momento, não foram completamente descobertos.

Prova disso é a própria extorsão que está sendo investigada neste procedimento em que
RONAN MARIA PINTO exigiu  pagamentos  espúrios  de  outros  possíveis  envolvido para  não
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delatá-los, demonstrando a sua vontade inequívoca de tumultuar a apuração dos fatos.

O investigado RONAN MARIA PINTO chegou a comprar um veículo de comunicação da
região com o objetivo de impedir a continuidade da investigação dos fatos. 

Veja-se ainda que,  muito embora  RONAN MARIA PINTO possua uma movimentação
nula em sua conta-corrente (Dados do SIMBA- Anexo 71), continua movimentando centenas de
milhões de reais nas contas-correntes de suas empresas, conforme atesta o RIF (Anexo 70), sendo
certo que o investigado utiliza deste expediente para ocultar a sua real movimentação financeira,
evitando eventual confisco criminal.

Por  essa  razão,  deve-se  decretar  a  segregação  cautelar  por  conveniência  da  instrução
criminal que se avizinha com a propositura das denúncias em face do investigado.

3.2. SILVIO PEREIRA

Em depoimento, o colaborador FERNANDO MOURA afirmou que:

1)  SILVIO  PEREIRA era  um  dos  destinatários  da  propina  do  PT  proveniente  da
PETROBRAS7 (Anexo 69- Evento 687- autos nº 5045241-84.2015.404.7000).

2)  SILVIO  PEREIRA participou  diretamente  do  loteamento  de  32  mil  cargos
comissionados do Governo Federal no início do Governo Lula, tendo influenciado na indicação de
RENATO DE SOUZA DUQUE para a diretoria da PETROBRAS8 (Anexo 69- Evento 687- autos nº
5045241-84.2015.404.7000);

3)  SILVIO  PEREIRA recebia  uma  espécie  de  mesada  “Cala  Boca”  do  Partido  dos
Trabalhadores na época do Mensalão de contratos da OAS e UTC9 (Anexo 48);

4)  SILVIO PEREIRA era  a  pessoa  que  tinha  contato  direto  com os  empresários  que
mantinham  contratos  com  a  PETROBRAS  para  angariar  propina  para  o  Partido  dos
Trabalhadores10Anexo 69- Evento 687- autos nº 5045241-84.2015.404.7000);

7 Ministério Público Federal:- O senhor poderia nomear as pessoas responsáveis?Interrogado:- Na época as pessoas
responsáveis no diretório era o Silvio e o Delubio.Ministério Público Federal:- Silvio e Delúbio. Eles recebiam em
favor do partido ou pessoalmente? Interrogado:- Em favor do partido.
8 (...)que o Silvio acabou organizando isso e como o Silvio ficou sozinho, que o Delúbio saiu, eu aproveitei, encostei no
Silvio e fiquei ajudando ele nesses contatos que a gente passou a ter com os deputados dos outros partidos, conjunto
com... ele tinha um programa no computador, do PT, de todos os cargos do governo, esses cargos era assim, quem
pesquisou, quem indicou e o nome da pessoa para que cargo correspondia. Então aí constavam esses 32 mil cargos.
9 Acredita que SILVIO PEREIRA também tenha recebido um “cala”; QUE ouviu dizer que o “cala boca” do SILVINHO
vinha de contratos [da PETROBRAS] da OAS e da UTC.
10 Ministério Público Federal:- Em todos esses casos que o senhor citou, com exceção do primeiro foi discutido…
Interrogado:- Porcentagens  de  valores  de  comissão  para  o  Diretório  Nacional,  Diretório  Estadual  e  São
Paulo.Ministério Público Federal:- Isso tanto o senhor quanto o Silvio?  Interrogado:- Tenho certeza que o Silvio
conversou isso com o Milton... com Renato também.Ministério Público Federal:- E o senhor também conversou com
os empresários sobre isso?  Interrogado:- Não, desculpe, os empresários eu não tive nenhum contato. O contato era
direto com o ... eu repassava para o Silvio, o Silvio fazia o contato e o pessoal procurava o Renato. Ministério Público
Federal:- O  contato  com  os  empresários  era  intermediado  pelo  Silvio,  então?  Interrogado:- Com  certeza.  (…)
Interrogado:- Todo esse dinheiro era encaminhado através do Silvio Pereira para o partido. Agora, que destino ele
dava dentro do partido, eu desconheço. 
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Interrogado  nos  autos  nº  5045241-84.2015.404.7000,  Evento  673,  JOSE  DIRCEU
confirmou que RENATO DE SOUZA DUQUE foi uma indicação de SILVIO PEREIRA.

Também é notório o fato de que  SILVIO PEREIRA foi beneficiado como uma LAND
ROVER da empreiteira GDK, que tinha contratos com a PETROBRAS11.

A  partir  de  consultas  cadastrais,  constatou-se  que SILVIO  JOSE  PEREIRA era
proprietário  de  duas  empresas  (já  baixadas)  que  apresentaram  relacionamentos  financeiros  em
período compatível com o processo do Mensalão com alvos da Operação Lava Jato. 

O processo do Mensalão teve a denúncia oferecida em março de 2006 (Anexo 67), sendo
recebida  em  agosto  de  2007.  O  julgamento  foi  iniciado  em  agosto  de  2012  e  concluído  em
novembro de 2013 com o julgamento dos embargos de declaração dos embargos de declaração do
acórdão que julgou o recurso de embargos infringentes. O cumprimento dos mandados de prisão
ocorreu em 15/11/2013.

Nessa linha, as seguintes empresas pertenciam a SILVIO PEREIRA:

1)  CENTRAL  DE  EVENTOS  E  PRODUCOES  LTDA  -  EPP  (02.581.259/0001-
07)SOCIO-ADMINISTRADOR  com  15,00  de  participação  na  empresa  de:  20/12/2007  em
diante

A CENTRAL DE EVENTOS E PRODUCOES LTDA. tinha como objeto social  “Artes
cênicas,  espetáculos  e  atividades  complementares  não  especificadas  anteriormente”  e  estaria
supostamente localizada na RUA – SITIO do  DO RIBEIRAO - 483 - GRANJA VIANA -COTIA –
SP (Anexo 64). Em busca no google street view, não foi possível encontrar este endereço. O local
mais aproximado se trata de um barracão que funciona ao lado do número 463 (Anexo 62). 

A empresa CENTRAL DE EVENTOS E PRODUÇÕES teve relacionamentos financeiros
identificados com alvos da Operação Lava Jato, pois recebeu, ao todo, R$ 400.500 entre 21/05/2007
e 28/11/2009 dos seguintes investigados: 1) JULIO CESAR SANTOS (relacionados a Zé Dirceu);
2)  TGS  Consultoria  (relacionados  a  Zé  Dirceu)  3)  SP  Terraplenagem  (relacionada  ao  ADIR
ASSAD):

11 http://veja.abril.com.br/infograficos/rede-escandalos/perfil/silvio-pereira.shtml acessado em 22/01/2016.
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Por  outro  lado,  a  CENTRAL DE EVENTOS E PRODUCOES LTDA.  “devolveu”  R$
170.120 a JULIO CESAR DOS SANTOS e a TGS CONSULTORIA (Anexo 66). Cabe destacar que
JULIO CESAR CAMPOS foi um dos sócios da CENTRAL DE EVENTOS, o que, em tese, poderia
explicar o repasse como uma distribuição de lucros. 

Além  disso,  também  foram  identificados  recebimentos  de  recursos  provenientes  de
campanhas  eleitorais  do  Partido  dos  Trabalhadores.  Conforme informações  declaradas  à  Justiça
Eleitoral nas campanhas de 2008 e 2010 a empresa  CENTRAL DE EVENTOS E PRODUCOES
LTDA. recebeu aproximadamente R$ 1 milhão com aluguel e publicidade de carros de som (Anexo
60).

Tal prestação de serviços é aparentemente incompatível com o objeto social da empresa.

Em relação ao depósito recebido da SP TERRAPLANAGEM, o colaborador RICARDO
PESSOA mencionou que utilizava dos serviços do operador ADIR ASSAD para produzir dinheiro
em espécie e intermediar alguns pagamentos de propina devidos pelo UTC. Vale relembrar que,
segundo MOURA, a UTC era uma das empresas que pagavam a mesada “cala boca” de SILVIO
PEREIRA.

2)    DNP EVENTOS LTDA -  ME (08.379.819/0001-13)  SOCIO-ADMINISTRADOR
com 99,00 de participação na empresa de: 09/10/2006 até a baixa da empresa.

A DNP EVENTOS tinha  como objeto  social  ““Artes  cênicas,  espetáculos  e  atividades
complementares não especificadas anteriormente”,  e supostamente se localizaria no endereço da
RUA - NARCISO STURLINI - 80 - CENTRO - OSASCO – SP. Foi baixada recentemente em
11/11/2015 (Anexo 65). Contudo, na busca no google street view, em foto tirada durante o suposto
período de operação da empresa, constatou-se que o endereço é do restaurante TIA LELA (Anexo
61).

A empresa  DNP  EVENTOS  apresentou  recebimentos  de  R$  154.000,00  da  empresa
PROJETEC  de  AGUSUTO  MENDONÇA entre  14/07/2010  e  15/12/2010  e  de  R$  12.388  da
empresa TREVISO EMPREENDIMENTOS, do lobista JULIO CAMARGO em 19/01/2012:
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Ouvido,  AUGUSTO  MENDONÇA falou  que  SILVIO  PEREIRA teria  lhe  prestado
serviços  de  pesquisas  eleitorais.  Alegou que  tinha  conhecimento  que  SILVIO PEREIRA tinha
relação próxima ao PT e a PETROBRAS, alegando que contratou os serviços para ajudá-lo em
razão de uma crise financeira que estaria passando após o processo do Mensalão (Anexo 68).

Além disso, a DNP EVENTOS recebeu aproximadamente R$ 250.000,00 como pagamento
por  possíveis  serviços  de  publicidade  por  carros  de som e  pagamento  de  material  gráfico  para
campanhas de candidatos do PT na eleição municipal de 2012 (Anexo 59).

Aparentemente, a prestação de tais serviços é incompatível com o objeto social da empresa.

Conforme narrado pelo colaborador RICARDO PESSOA, proprietário da UTC, parte das
propinas  da  PETROBRAS destinadas  ao  PT foram pagas  por  intermédio  de  doações  eleitorais
oficiais entre os anos de 2006 e 2012. 

Não suficiente, ao fazer o cruzamento com os dados das DIRFs das empreiteiras envolvidas
na Operação Lava Jato obtidos por intermédio de quebra de sigilo fiscal regularmente autorizada por
este juízo, constatou-se recebimentos diretos da empresa DNP EVENTOS da OAS e UTC:

Assim, é provável que tais pagamentos se refiram à “mesada” que o PT destinou a SILVIO
PEREIRA por  intermédio  de  desvios  em  contratos  que  a  UTC  e  a  OAS  mantinham  com  a
PETROBRAS.

Nesse  cenário,  de  prática  habitual  de  crimes  e  de  total  descaso  com  a  Justiça,  é
imprescindível a imediata decretação da prisão preventiva do representado SILVIO PEREIRA para
a garantia da ordem pública e econômica e garantia da instrução criminal.

Em  primeiro  lugar,  deve-se  considerar  novamente  a  gravidade  concreta  dos  delitos
investigados  que,  ao  que  tudo  indica,  estão  diretamente  relacionados  ao  caso  criminal  mais
rumoroso da história recente do país: o assassinato de CELSO DANIEL e o esquema de corrupção
de propina da Prefeitura de Santo André. 
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CASO BANCO BCO AG. CONTA TITULAR LANCAMENTO DATA VALOR – R$ NAT.
001-MPF-001229-0 341 ITAU UNIBANCO S 910 226075 PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGICH COMPENSADO 237 102003 14/07/10 22.000,00 D
001-MPF-001229-0 341 ITAU UNIBANCO S 910 226075 PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGISISPAG FORNECEDORES 20/07/10 22.000,00 D
001-MPF-001229-0 341 ITAU UNIBANCO S 910 226075 PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGISISPAG FORNECEDORES 10/08/10 22.000,00 D
001-MPF-001229-0 341 ITAU UNIBANCO S 910 226075 PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGISISPAG FORNECEDORES 20/09/10 22.000,00 D
001-MPF-001229-0 341 ITAU UNIBANCO S 910 226075 PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGISISPAG FORNECEDORES 04/11/10 22.000,00 D
001-MPF-001229-0 341 ITAU UNIBANCO S 910 226075 PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGISISPAG FORNECEDORES 02/12/10 22.000,00 D
001-MPF-001229-0 341 ITAU UNIBANCO S 910 226075 PROJETEC PROJETOS E TECNOLOGISISPAG FORNECEDORES 15/12/10 22.000,00 D

Total 154.000,00
CASO BANCO BCO AG. CONTA TITULAR LANCAMENTO DATA VALOR – R$ NAT.
001-MPF-001113-7 33 BANCO SANTAND 4550 130003461 TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMEPAGAMENTO A FORNECEDORE 19/01/12 12.388,20 D

ANO Declarante - CNPJ Declarante - Nome Beneficiário - CNPJ Beneficiário - Nome Valor – R$

2009 14.310.577/0001-04 CONSTRUTORA OAS LTDA 08.379.819/0001-13 DNP EVENTOS LTDA 145.848,00

2010 14.310.577/0001-04 CONSTRUTORA OAS LTDA 08.379.819/0001-13 DNP EVENTOS LTDA 96.491,66

2010 14.310.577/0001-04 CONSTRUTORA OAS S.A. 08.379.819/0001-13 DNP EVENTOS LTDA 195.204,34

2011 14.310.577/0001-04 CONSTRUTORA OAS S.A. 08.379.819/0001-13 DNP EVENTOS LTDA 48.616,00

Subtotal 486.160,00

ANO Declarante - CNPJ Declarante - Nome Beneficiário - CNPJ Beneficiário - Nome Valor – R$

2011 44.023.661/0001-08 UTC ENGENHARIA S.A. 08.379.819/0001-13 DNP EVENTOS LTDA 22.522,50

Total 508.682,50
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No presente  momento,  investiga-se  a  conexão desses  fatos  com a  lavagem de  dinheiro
proveniente de crime contra o sistema financeiro nacional e de extorsão que, posteriormente, veio a
ser paga pela  PETROBRAS, como também  SILVIO PEREIRA como um dos beneficiários  da
propina proveniente da PETROBRAS devida ao Partido dos Trabalhadores.

As  evidências  colhidas  até  o  presente  momento  comprovaram  que  SILVIO  JOSE
PEREIRA recebeu relevantes recursos do Partido dos Trabalhadores e por empresas envolvidas na
Operação Lava Jato, ao que tudo indica, sem nenhuma prestação de serviços que justificasse os
repasses que somam aproximadamente R$ 1,6 milhão, sendo certo que esses recursos, ao menos em
parte, foram provenientes de desvios da PETROBRAS. Também deve-se ressaltar que MARCOS
VALERIO  mencionou  o  investigado  como  principal  intermediador  da  extorsão  cometida  por
RONAN  MARIA PINTO sobre  pessoas  ligadas  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  sendo  que  tal
exigência ilegal foi paga com um empréstimo fraudulento concedido a JOSE CARLOS BUMLAI
pelo Banco SCHAHIN com participação de JOSE DIRCEU, ao que tudo indica para não envolver
pessoas relacionadas à cúpula do Partido dos Trabalhadores no esquema de corrupção da Prefeitura
de Santo André.

Ademais, há evidências do envolvimento de SILVIO JOSE PEREIRA em diversos outros
fatos criminosos, o que aponta para o risco concreto de reiteração delitiva. 

Nessa linha, vale lembrar que o investigado foi denunciado no Processo do Mensalão por
formação de quadrilha, tendo sido beneficiado pela suspensão condicional do processo.

Segundo a denúncia proveniente do INQ 2245 que se transformou na Ação Penal nº 470:
SILVIO PEREIRA integrava o núcleo principal da quadrilha do MENSALÃO (Anexo 67)

Pelo que já foi apurado até o momento, o núcleo principal da quadrilha era
composto  pelo  ex  Ministro  José  Dirceu,  o  ex  tesoureiro  do  Partido  dos
Trabalhadores,  Delúbio  Soares,  o  ex  Secretário-Geral  do  Partido  dos
Trabalhadores,  Sílvio  Pereira, e  o  ex  Presidente  do  Partido  dos
Trabalhadores, José Genoíno.

Como dirigentes máximos, tanto do ponto de vista formal quanto material,
do  Partido  dos  Trabalhadores,  os  denunciados,  em  conluio  com  outros
integrantes do Partido, estabeleceram um engenhoso esquema de desvio de
recursos de órgãos públicos e de empresas estatais e também de concessões
de benefícios diretos ou indiretos a particulares em troca de ajuda financeira.
O objetivo desse núcleo principal era negociar apoio político, pagar dívidas
pretéritas do Partido e também custear gastos de campanha e outras despesas
do PT e dos seus aliados.

Vale frisar ainda o emblemático recebimento do veículo Land Rover  em 2004 por SILVIO
PEREIRA como vantagem indevida paga pela empreiteira GDK, que mantinha negócios com a
PETROBRAS. Tal recebimento não foi objeto da denúncia no Mensalão. Segundo aquela inicial
acusatória: “ basta lembrar do veículo de luxo recebido pelo denunciado Sílvio Pereira, em razão de
ter intermediado negócios com empresas públicas, para também identificar interesse patrimonial nos
crimes perpetrados. Referido recebimento não integra a denúncia em exame.”

Dessa forma, diante da prática habitual e sistemática de crimes graves, já decidiu o Supremo
Tribunal Federal pela necessidade do acautelamento cautelar, como já citado por este douto juízo em
outras decisões:

27 de 31



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA

"(...) Verificados os pressupostos estabelecidos pela norma processual (CPP,
art. 312), coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei nº 7.492/1986, que
reforça  os  motivos  de  decretação  da  prisão  preventiva  em  razão  da
magnitude  da  lesão  causada,  não  há  falar  em  revogação  da  medida
acautelatória.

A necessidade de se resguardar a ordem pública revela-se em consequência
dos graves prejuízos causados à credibilidade das instituições públicas." (HC
80.711-8/SP - Plenário do STF - Rel. para o acórdão Ministra Ellen Gracie
Northfleet - por maioria - j. 13/06/2014)

Desse  modo,  a  liberdade  do  investigado certamente  importará  a  reiteração das  práticas
delitivas já descobertas. 

O  grau  de  ousadia  é  tão  elevado  que,  aparentemente,  durante  o  período  de  suspensão
condicional do processo do MENSALÃO, SILVIO PEREIRA continuou operando recebimentos
sem causa lícita, como faz prova os dados bancários que demonstram recebimentos a partir de 2007.

Assim, deve-se aplicar um novo paradigma de interpretação da garantia da ordem pública
quando há prática reiterada de crimes do colarinho branco:

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
"OPERAÇÃO LAVA-JATO". PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE
E INDÍCIOS DE AUTORIA.  PRESENÇA DOS REQUISITOS.  CRIMES
CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  COMPLEXO
ENVOLVIMENTO DO CRIMINOSO. NOVOS PARADIGMAS. 1. A prisão
cautelar é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses em que
presente a necessidade, real e concreta, para tanto. 2. Para a decretação da
prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou
seja,  prova  da  existência  do  crime  e  indícios  suficientes  de  autoria,  bem
como  do  periculum  libertatis,  risco  à  ordem  pública,  à  instrução  ou  à
aplicação da lei penal. 3. A complexidade e as dimensões das investigações
relacionadas  com  a  denominada  Operação  Lava-Jato,  os  reflexos
extremamente nocivos decorrentes da infiltração de grande grupo criminoso
em sociedade de economia mista federal, bem como o desvio de quantias
nunca antes percebidas, revela a necessidade de releitura da jurisprudência
até então intocada, de modo a estabelecer novos parâmetros interpretativos
para  a  prisão preventiva,  adequados  às  circunstâncias  do caso  e  ao meio
social  contemporâneo  aos  fatos.  4.  Em  grupo  criminoso  complexo  e  de
grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada aos investigados que,
pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato - como os representantes
das  empresas  envolvidas  no  esquema  de  cartelização  - ou  que  exercem
papel importante na engrenagem criminosa. 5. Havendo fortes indícios da
participação  do  paciente  em  "organização  criminosa",  em  crimes  de
"lavagem  de  capitais"  e  "contra  o  sistema  financeiro  nacional",  todos
relacionados  com  fraudes  em  processos  licitatórios  dos  quais  resultaram
vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma proporção,
em seu  enriquecimento  ilícito  e  de  terceiros,  justifica-se  a  decretação  da
prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (STJ/HC nº 302.604/RP,
Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO, QUINTA TURMA, julg. 24/11/2014).
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6.  A teor  do  art.  282,  §  6º,  do  Código  de  Processo  Penal,  é  indevida  a
aplicação de medidas cautelares diversas, quando a segregação encontra-se
justificada  na  periculosidade  social  do  denunciado,  dada  a  probabilidade
efetiva  de  continuidade  no  cometimento  da  grave  infração  denunciada"
(RHC 50.924/SP,  Rel.  Ministro  JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA,  DJe
23/10/2014).  7.  Ordem de habeas corpus denegada.  (TRF4, HC 5014245-
54.2015.404.0000,  Oitava  Turma,  Relator  p/  Acórdão  João  Pedro  Gebran
Neto, juntado aos autos em 29/05/2015)  

Por fim, calha enfatizar que,  de acordo com MARCOS VALERIO,  SILVIO PEREIRA
participou diretamente da reunião em que foi  acordada a  prática das fraudes  investigadas  neste
procedimento,  sendo  certo  que  os  pagamentos  operacionalizados  por  VALERIO  tinham  por
finalidade impedir a correta elucidação dos fatos relacionados à corrupção de Santo André. Nesse
contexto, a liberdade do investigado representa grave risco para a instrução do processo, pois já
demonstrou  inequívoca  disposição  em  obstruir  a  investigação  destes  fatos,  razão  pela  qual  a
decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

3.3. PRISÃO TEMPORÁRIA

Subsidiariamente, caso o douto juízo entenda que não seja o caso de prisão preventiva, o
que se admite apenas para argumentar, tendo em conta o vasto conjunto de argumentos expostos, o
MPF  pleiteia  a  prisão  temporária  dos  investigados  RONAN  MARIA  PINTO e  SILVIO
PEREIRA.

A lei nº 7.960/1989 dispõe sobre a prisão temporária. 
Segundo o art. 1º da legislação, caberá prisão temporária: 1) “quando imprescindível para

as  investigações  do  inquérito  policial”;  2)  e  “quando  houver  fundadas  razões,  de  acordo  com
qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes
crimes: I) quadrilha ou bando (art. 288) II) crimes contra o sistema financeiro; e III) extorsão.

No presente momento, há indicativos que SILVIO PEREIRA e RONAN MARIA PINTO
estiveram  envolvido  nos  crimes  de  quadrilha,  crimes  contra  o  sistema  financeiro  nacional  e
extorsão, sendo certo que a decretação da prisão temporária será imprescindível para o êxito do
investigações porque impedirá que os investigados perturbem a colheita de provas ou combinem
versões.

4  . CONDUÇÃO COERCITIVA- 

O MPF requer a condução coercitiva de BRENO ALTMANN para ser ouvido sobre esses
fatos.

Como já decidido por este douto juízo: “Medida da espécie não implica cerceamento real da
liberdade  de  locomoção,  visto  que  dirigida  apenas  a  tomada  de  depoimento.  Mesmo  com  a
condução coercitiva, mantém-se o direito ao silêncio dos investigados.”

5  . BUSCA E APREENSÃO

Uma vez deferida a ordem de prisão cautelar, é conveniente a realização da medida de
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busca e apreensão no endereço comercial e residencial do investigado RONAN  MARIA PINTO e
das  seguintes  pessoas  a  ele  relacionadas:  1)  BRENO  ALTMANN-  que  segundo  MARCOS
VALERIO, seria o elo de ligação entre RONAN MARIA PINTOe o Partido dos Trabalhadores; e
2) SILVIO PEREIRA, que segundo VALERIO teria idealizado o esquema de lavagem de capitais
para pagamento de RONAN MARIA PINTO.

A finalidade  da  diligência  é  que sejam apreendidos:  telefones  celulares,  computadores
pessoais, documentos e objetos necessários à comprovação dos delitos por eles praticados, como
contratos de mútuo, documentos de abertura de empresa, extratos bancários de eventuais contas no
exterior etc.; objetos de valor e numerários obtidos por meios criminosos; objetos de luxo utilizados
para  a  prática  do  crime  de  lavagem de  dinheiro,  como  joias  e  obras  de  arte;  além de  outros
elementos  de  convicção  para  o  completo  esclarecimento  de  quem foram todos  os  coautores  e
partícipes dos delitos por ele praticados.

É, ainda,  necessária a busca e apreensão nas sedes das empresas de  RONAN MARIA
PINTO relacionadas à investigação. 

Com efeito, a busca e apreensão no presente caso, sobretudo diante da natureza dos crimes
praticados  por  RONAN MARIA PINTO,  trata-se  de  medida  de  fundamental  importância  para
corroborar  os  elementos  de  prova  já  angariados  no  curso  das  investigações.  Isso  porque  estas
modalidades de crimes não contam com testemunhas presenciais sendo que as provas documentais
em poder dos representados podem ser de elevada relevância.

6. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o MPF requer:

i) a prisão preventiva de RONAN MARIA PINTO e SILVIO PEREIRA para a garantia
da ordem pública, econômica e para conveniência da instrução criminal;

ii)  subsidiariamente,  a  prisão  temporária  de  RONAN  MARIA  PINTO  e SILVIO
PEREIRA para imprescindibilidade das investigações;

iii) a condução coercitiva de BRENO ALTMANN para prestar esclarecimentos sobre os
fatos expostos no presente pedido;

iv)  a  busca  e  apreensão  nos  endereços  residenciais  identificados  de  RONAN MARIA
PINTO, BRENO ALTMANN, SILVIO PEREIRA;

v) a busca e apreensão nos principais endereços comerciais de RONAN MARIA PINTO
como as  sedes  do  Diário  do  Grande  ABC,  da  empresa  Expresso  Nova Santo  André  e  demais
companhias potencialmente envolvidas nos fatos investigados.

O MPF requer seja autorizada a participação da Receita Federal na diligência.

Curitiba, 5 de fevereiro de 2016.

      

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador República
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